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Kolumul de fa a întîrziat mult peste

ateptrile noastre, dar i dificultile care ne-au stat

în cale au fost multe i felurite.

Studiile lui Hasdeu i Gaster aprute acum o

jumtate de veac reprezentau o sintez deplin a

întregului material de literatur popular— 61 de

manuscripte -— ce stteau atunci la îndemîna cerce-

ttorilor. Cu drept cuvînt romanistul Kr. Nyrop scria

în România din 1885: «Ces deux ouvrages, tout en

faisant le plus grand honneur la sagacite et Veru-

dition de leurs auteurs rendent un bon temoignage de

la vie scientifique qui se developpe maintenant dans

le royaume de Carmen Sylva. »

%L In domeniul literaturii populare scrise, cu greu

se mai putea aduce atunci ceva nou peste cele scrise

de Hasdeu i Gaster. De aceea, dup dînii, munca
istoricilor notri literari s-a îndreptat mai

_

mult în

direcia literaturii religioase i a celei istorice, unde

într-adevr s-au realizat progrese însemnate, care au

dus la marile lucrri de sintez privitoare la istoria

literaturii româneti. Abia în anii din urm cîteva

monografii i publicaii de texte au reluat firul rupt

al cercetrilor pe tarîmul literaturii populare, pe nedrept

uitate. Comoara de manuscripte— 5637 de codice

(dintre care 206 fondul Gaster inventariat) — adunat
în rstimpul de o jumtate de veac în Biblioteca

Academiei Române, bogatul material folcloric dat la

Prefaa autorului Ia voi. 2 — Crile populare în

literatura româneasc — Epoca influenei greceti — Bucureti,

1938.
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iveal de revistele noastre de folclor, precum i studiile

întreprinse, mai ales în Apus, studii care au pus
într-o lumin nou întregul material de literatur
apocrif i poporan, impunea îns, în vremea de
azi, o nou sintez. Dar aceast sintez n-a fost uor
de întocmit, y*

Catalogul manuscriptelor româneti din Biblio-

teca Academiei Române, iniiat de regretatul Ion
Bianu, a ajuns abia la nr. 1061. De alt parte inven-
tarul sumar al manuscriptelor Academiei de la numrul
1061 pînâ la numrul 2939, trimis la Moscova în
timpul marelui rzboi, s-a pierdut*. La dificultile
pe care le ridic în genere, prin natura lor, textele de
manuscripte chirilice, adesea râu scrise, fr titlu sau
cu titlu schimbat, cu paginile de la început i de la

sfîrit uneori pierdute, se adaug astfel lipsa unui
inventar care s cluzeasc precis pe cercettor în
haosul atîior msse.

Oricît de grea a fost aceast munc, ea ne-a dat
totui satisfacia de a fi descoperit în literatura noastr
româneasc circulaia unor texte necunoscute pînâ la

noi, precum: romane cavalereti din evul mediu, ca
bunoar Imberie i Margarona, o prelucrare gre-

ceasc a celui mai frumos roman al Franei medievale,
Pierre de Provence et la belle Maguelonne, sau
romanul Troiei al truverului normand din veacul al

Xll-lea, Benoit de Sainte-Maure, în prelucrarea
judectorului din Messina, Guido delle Colonne, sau
texte de natur religioas ca: Protoevanghelia lui

Iacob, fratele Domnului, sau legende de origine bogo-
milic cu resfrîngeri adînci în colindele populare,
precum Lupta arhanghelului Mihail cu Satana, sau
Disputa Mîntuitorului cu Satana, ori Indice de cri
oprite de Biseric. Scrutarea materialului inedit din
Biblioteca Academiei Române ne-a îngduit s pro-
iectm puin lumin i peste munca dasclilor
mruni ai neamului, cari au prelucrat în stihuri pe

* Manuscrisele sînt astzi in posesia Bibliotecii Academiei
R. S. România.

gustul mulimii motive crturreti, cci am gsit
arhetipul în proz din care au derivat versiunile
ritmate ale oraiilor de iertciune sau sîmburele în
proz din care s-a ajuns, prin prelucrare, cu material
românesc în bun parte, la tipurile de Vicleim
de azi.

Chiar pentru textele cunoscute, cercetarea mate-
rialului manuscript din Biblioteca Academiei Române
ne-a dat la iveal nu numai variante noi— la fiecare
capitol— dar versiuni cu mult mai vechi, unele, ca
de pild pentru Sindipa, cu 150 de ani anterioare
celor cunoscute azi. Pentru asemenea texte, hotarele
literaturii noastre se mut astfel cu un veac i jumtate
mai adine în tim,p.

Identificarea textelor i punerea lor în valoare la
lumina metodelor introduse în studiile comparatiste
ne-a reinut i ea mult vreme, fiindc textele manu-
scripte se gsesc în bibliotecile româneti, dar proto-
tipele medievale-occidentale i studiile lmuritoare,
în bibliotecile strine. Cu toate sforrile ludabile fcute
de marile noastre biblioteci, ele au înc lacune, lucru
firesc de altfel pentru instituii tinere, care nu au
ajuns înc la 70 de ani de via. Urmrind apoi
textele de la punctul lor de plecare pe cile pe care
le-au strbtut pînâ au intrat în literatura noastr,
am fost silii, nu o dat, s încercm— dincolo de
hotarele noastre— a desfunda drumuri necercetate.

Astfel am fost adui s cutm i s gsim izvorul
necunoscut al celei mai interesante poeme de la înce-

putul literaturii neogreceti, Erotocritul, s determinm
cile pe care le-a urmat i prefacerile pe care le-a

suferit opera lui Giulio Cesare Croce— Bertoldo —
în literaturile francez i german pînâ a ajuns la

noi, s precizez mai de aproape natura remanierilor
pe care le-a suferit romanul cavaleresc al Franei
medievale Pierre de Provence et la belle Maguelonne
în prelucrarea neogreac i în versiunea româneasc,
s determin prototipe literare bizantine i occidentale,

ortodoxe i catolice la temelia cîntecelor noastre de
stea .a., la care ar fi de adugat i mici contribuii



la Bibliografia neoelenic a lui Legrand: ediii de
cri populare greceti tiprite la Veneia, mai vechi
decît cele cunoscute.

In sfârit, ultima chestiune care ne-a preocupat:
raporturile literaturii scrise cu cea oral, a fost i ea
legat de multe greuti.
^Revistele noastre de folclor, afar de eztoarea,
n-au indice; unele n-au nici tabl de materii pe fiecare
an, iar material popular preios se gsete împrtiat
prin toate revistele, pînâ i în ziarele politice. De alta
parte, urmrirea influenelor pe care le-a lsat lite-

ratura scris asupra literaturii orale a poporului este
o chestiune complicat, fiindc nu totdeauna asem-
nrile pot fi rezultatul unor influene. Acum un sfert
de veac, ocupîndu-m în prima mea lucrare pe târîm
poporan, Alexandria în literatura româneasc, de
credinele în zodii, de apa vie, de topirea cerii i de
alte elemente folclorice pe care Gaster le considera ca
influene populare, scriam: «Elementele asemntoare
întw Alexandria i literatura popular fac parte din
patrimoniul comun tuturor popoarelor, patrimoniu
din care, în vremuri i locuri deosebite, i-au împru-
mutat material pentru plsmuirile lor i autorul
anonim al crilor populare, i fantezia creatoare a
poporului nostru». Sunt ceea ce am putea numi
paralele. Dar în afar de aceste elemente care pornesc
dintr-o obîrie comun, dar care au un curs indepen-
dent, sunt cazuri precise în care influena crii
populare asupra literaturii orale a poporului este 'în

afar de orice îndoiala. Nu este totdeauna uor de
precizat dac intrarea motivului din literatura scris
în domeniul literaturii orale a poporului s-a fcut
mai întîi pe teritoriul poporului nostru sau pe cel al

popoarelor învecinate i a ajuns la noi pe calea circu-
laiei orale. Astfel de chestiuni nu pot fi puse la punct
decît prin monografii speciale în care s-ar studia
toate variantele aceleiai teme, s-ar urmri raza de
râspîndire geografic a fiecrei variante, s-ar stabili

filiaia variantelor i apoi, pe temeiul tuturor acestor

cercetri premergtoare, s-ar încerca s se descifreze

istoricul temei i al circulaiei sale.

^ In urmrirea raporturilor dintre literatura scris
i creaiile maselor populare r am cutat s îndrumm
cercetrile noastre într-o direcie nou: influena cr-
ilor apocrife i populare asupra iconografiei reli-

gioase i a artei populare. Cu toate lipsurile de care

ne-am izbit, credem totui c materialul adunat de
noi e suficient pentru a întri convingerea despre

conexiunea strînsâ dintre literatura veche poporan,
folclorul, iconografia religioas i arta noastr popu-
lar. A separa în chip arbitrar literatura popular
scris de cea oral i de arta popular, înseamn a
tia firele care leag organele de via ale aceleiai

entiti sufleteti: cultura româneasc.
In ce privete bibliografia, . am crezut necesar, i

pentru a pstra caracterul unitar al publicaiei i
pentru a înlesni cercetrile celor ce vor s duc mai
departe problemele pe care le las deschise studiul

nostru, s o aezm, ca i în volumul I, la sfîritul

capitolelor, sistematizat în urmtoarele 5 seciuni:

1. texte româneti publicate; 2. manuscripte inedite

i nesemnalate din Biblioteca Academiei Române;
3. texte greceti; 4. originalele occidentale, acolo unde

e cazul; 5. studii privitoare la originea i filiaiunea

textelor întreprinse la noi sau aiurea asupra mate-

rialului românesc sau strin.

înainte de a încheia, îmi fac o plcut datorie

mulumind aci tuturor celor ce m-au ajutat în publi-

caia de fa: d-lui Al. Rosetti, directorul Fundaiei
pentru literatur i art Regele Carol II, din iniia-

tiva cruia aceast lucrare apare în colecia « Biblio-

teca enciclopedic » a Fundaiei; d-lui G. Megas i
d-oarei M. Ioanidu de la Arhiva de folclor N. Politis

a Academiei greceti din Atena, care au avut amabili-

tatea, în vara anului 1937, s-mi înlesneasc orien-

tarea în domeniul folclorului neogrec, precum i
scumpilor mei colaboratori i elevi: asistent Dan
Simonescu, docent N. Georgescu-Tistu, d-lui L C.Cazan



i domnioarelor A. Camariano i M. Angelescu,
care m-au ajutat la corecturi i întocmirea indicelui.

O pioas amintire voi pstra mult regretatului coleg

i prieten D. Russo, care cu bunvoina-i cunoscut
mi-a pus la îndemîn cîteva cri rare din preioasa
sa bibliotec.



INFLUENA GRECEASC ÎN RILE
ROMANETI

In anul 1716, cînd ultimul domn pmîntean

tefan Cantacuzino i tatl su, învatul stolnic

Constantin, erau sugrumai în carcerele de la

Bostangi-Basi, se deschide o nou faza in viaa

politic a neamului nostru: epoca fanarioilor.

Aceast epoc reprezint în cultura româneasca

punctul culminant al influenei greceti; îns, cu

mult înainte de 1716, ai notri au cutat s intre

în legtur cu strlucitoarea civilizaie bizantina.

înc din epoca organizrii statelor noastre, cînd

nu se putea prevedea prbuirea Peninsulei Balca-

nice sub turci, domnii români cutau, dincolo de

lumea slav sud-dunrean, legturi directe cu

Bizanul. în 1359, Alexandru Basarab, în nzuina

de a organiza viata religioas a principatului sau

pe temelii ortodoxe, cerea Patriarhiei din Constan-

tinopol un mitropolit — pe care-1 obinea în per-

soana episcopului grec din Vicina, Iachint.

Vestea despre puterea i strlucirea Constanti-

nopolului, asupra cruia un cronicar medieval —
Villehardouin — spunea c « rien de pareil ne se

peut trouver en aucun autre pays »*, ajunsese i pe

meleagurile noastre. Avem mrturii din izvoare

sigure c domnii notri îi trimiteau copm în marea

cetate de cultur a Rsritului european. Cronicarul

bizantin Ducas ne spune c unul din fui lui Mircea îi

fcea ucenicia armelor la curtea împratului bizantin

Ioan al VIIMea, ca ofier în garda imperiala i ca

un nepot al aceluiai domn dobîndise sub flamurile

bizantine, într-o lupt cu turcii, atîta vaza, încît

«Nimic asemntor nu se poate gsi în nici o alt ara.>
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împratul îi puse la îndemîna una din cele mai mari
corbii ca s-1 aduc în patrie l

,

Dar acest contact direct cu Bizanul, pe care îl

cutau vechii notri întemeietori de stat, a fost

deodat rupt prin cucerirea Gonstantinopolului de
ctre turci. Prbuirea imperiului i mcelul dezln-
uit de ctre cuceritori au silit pe reprezentanii
nobilimii, ai clerului i ai culturii bizantine s apuce
drumul exilului ctre limanurile din Apus, mai ales

ctre cetile Italiei, unde mai dinainte se aflau

stabilite colonii greceti. Acolo, lumea stul de
filosofia scolastic, insuflat prea mult de spiritul

teologic, tocmai se îndrepta ctre vechile literaturi

clasice.

Erudiii bizantini, aducînd cu ei manuscriptele
filosofiei i literaturii greceti i urmînd pe drumurile
deschise de predecesorii lor înainte de cderea
Gonstantinopolului, raspîndesc prin tipografii, prin

coli, prin universiti, cultul pentru clasicismul

elen i astfel ei contribuie în Occident la întrirea

umanismului i la apariiunea Renaterii.
Cîteva decenii dup cderea Constantinopolului,

cînd cucerirea turceasc se oprete la Dunre i
Principatele Române se consolideaz, grecii— mai
ales clericii — încep s se îndrepte i ctre rile
noastre, unde sunt adui de domni pentru organi-

zarea vieii religioase. începînd cu patriarhul Nifon,

pe care Radu cel Mare 1-a scpat din închisoare i
1-a adus în ar, numrul prelailor greci crete con-

tinuu în rile noastre.

Obiceiul vechii noastre boierimi de a închina
mnstirile, întemeiate i înzestrate cu moii, Mun-
telui Athos sau patriarhiilor din Rsrit, pentru a le

da un nimb de sfinenie i a le feri de zbuciumrile
vieii politice interne, a înlesnit afluxul din ce în ce

mai mare al clugrilor greci în mnstirile roma-

1 Ducas, Historia Byzantina în Corpus Scriptorum
Historiae Bizantînae, ed. Immanuel Bekkerus, Bonn, 1834,
p. 201 — 202, apud D. Russo, Elenizmul In România, p. 43— 44.
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neti. Clugrii trimii pentru a administra averile

mnstirilor închinate aduc cu ei din centrele de

cultur ale Rsritului ortodox, mai ales din Muntele

Athos, copii de manuscripte i cri greceti ieite

din teascurile veneiene.

In afar de elementele de cultur venite astfel

pe calea bisericii, influena greceasc a mai ptruns

la noi i prin contactul direct al pturii noastre

conductoare cu grecii din capitala Imperiului

otoman.
In * Constantinopol veneau periodic domnii cu

alaiurile de boieri, pentru a primi investitura de la

Poart, la fiecare urcare în scaun. Dar în aceast

metropol de cultur a Orientului, în care se supra-

puseser trei civilizaii diferite— bizantin, latin

medieval i turco-arab — domnii i boierii veneau

în contact cu dragomanii greci ai Porii i cu frun-

taii plutocraiei fanariote grupai în jurul Patriar-

hiei, din care radia viaa spiritual a întregului

popor grec. In secolul al XVIHea, prin marea coal
a Patriarhiei, întemeiat de Chirii Lucaris, profesorii

care îi fcuser studiile la colegiile din Roma,

Veneia i Padova, introduseser în lumea greac

din Fanar un avînt de via nou din Occidentul

european.
Era imposibil ca boierimea noastr, care se vîn-

tura necontenit prin Constantinopol, s fie atras

numai de pitorescul i bogia vechii ceti. Con-

tactul cu cercurile Patriarhiei a trezit în ea rîyna

pentru orizonturi mai largi de cultur. Convini de

superioritatea culturii greceti, într-o vreme în care

slavismul intra în agonie, domni ca Vasile Lupu

se strduiau s introduc în învmtntul nostru

studiul limbii greceti. Pentru Academia teologic

din Iai, el a adus doi mari crturari greci: Kera-

meus i Pantelimon Ligaridis, originar din insula

Chios, care-i fcuse studiile în institutul gregorian

« De propaganda fide » din Roma i obinuse acolo

titlul de doctor în teologie i filosofie. Chiar un

btrîn domn de ar, cum era Constantin Cantemir,
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a adus ca instructor pentru copiii si, un grec nscut
în Creta, Eremia Cacavela, care îi fcuse studiile

la Leipzig i care — ne spune un contemporan—
« era tiutor de limba elin, latin, ebraic i ger-

man, instruit în tiinele profane i mai ales în

Sfînta Scriptur i foarte apt în arta elocvenei i
a amvonului ».

în aceeai vreme, în Muntenia, la curtea lui

Brîncoveanu, se afla un alt crturar i predicator grec,

Gheorghe Maiota, care ddea lecii tinerelor beizadele.

Dorul de carte greceasc se aprinsese aa de mult
încît tineretul din rile româneti se ducea s-i
desvîreasc cultura în mediul cosmopolit al Con-
stantinopolului. Acolo i-au fcut ucenicia tiin-

ific Nicolae Milescu, Radu Mihnea, Constantin

Duca, stolnicul Constantin Cantacuzino, înainte de

a se îndrepta ctre limanurile Veneiei i, în sfîrit,

cea mai erudit minte a trecutului românesc,
Dimitrie Cantemir. în aceste împrejurri, românii

i grecii încep sa se apropie i s se uneasc prin

cstorii, iar numrul grecilor în rile noastre

sporete, mai ales c muli domni care-i fcuser
educaia în Constantinopol vin însoii de greci,

rude, prieteni sau creditori.

Pe toate aceste ci— prin biserici, prin coal,
prin contactul direct — influena greceasc se infil-

treaz din ce în ce mai adînc în rile noastre i
ajunge la o etap important în dezvoltarea ei pe

timpul domniei lui erban Cantacuzino i Constantin
Brîncoveanu. în aceast vreme, cultura slav de

la noi, nemaifiind alimentat din Sudul dunrean,
sectuit sub vitregia apsrii turceti, intrase în

agonie. La aceast rspîntie din viaa noastr reli-

gioas, .cînd, pe de o parte, limba slavon nu mai era

îneleas nici mcar de cler, i cînd, pe de alt parte,

limba naional nu fusese înc pregtit pentru a

intra în altar, începe s se introduc serviciul divin

în limba greaca în unele biserici, negreit sub influena
marilor patriarhi i crturari greci ca Dosithei,

patriarhul Ierusalimului i alii, aflai atunci la
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curtea domneasc. Pentru a întri biserica în aceast

nou form i spre a detepta i la noi interesul

pentru vechea cultur clasic, erban Cantacuzino

i nepotul su de sor, Constantin Brîncoveanu, pun

bazele unei Academii. Pentru întrirea acestei

Academii — frecventat de 200 de tineri— în care,

alturi de evanghelii i de scrierile sfinilor prini

i alturi de matematici, astronomie i fizic se

citeau fabulele lui Esop i se interpretau tragediile

lui Sofocle i Euripide, Brîncoveanu a adus dascli

greci renumii, cu studii fcute în Occident, ca Ion

Trapezuniul,' Sevastos Kimenitul, Ioan Comnenul

sau Maiota, predicatorul curii domneti.

Astfel, sub impulsiunea dat de domnii români

chiar, se rspîndete la noi cultura greceasc. Copiii

lui Brîncoveanu — cu deosebire tefan i Radu —
îi însuiser aa de bine limba greac încît se încu-

metau, cu prilejul marilor srbtori ale bisericii, s
alctuiasc, în cinstea sfinilor, panegirice greceti

care au fost tiprite de ctre Antim Ivireanu.

Cînd primii domni fanarioi se urcar pe tronu-

rile Principatelor Române, ei au gsit astfel un

climat destul de prielnic pentru cultura greac.

Nicolae Mavrocordat, om învat, pasionat cititor

de cri i scriitor el însui, nu se putea s nu se

ocupe si de cultur în rile în care fusese trimis s
guverneze. Cu sprijinul lui Hrisant Notar, care-i

fcuse studiile în Frana i Anglia, Mavrocordat

reformeaz colile greceti din Iai i Bucureti,

introducînd învmîntul gratuit.

Exemplul lui a fost urmat de muli succesori ai

si. Domnii fanarioi, oameni culi i ambiioi, dor-

nici de a lsa posteritii un nume, s-au strduit

s ridice academiile greceti pe care le-au gsit în

rile noastre, la nivelul colilor din Occident. In

aceast nzuin, ei au adus la noi tot ce era mai

de seam între' crturarii greci ai timpului, oameni

care îsi desvîriser cultura în colile Apusului,

doctori în teologie, filosofie i medicin din Italia,

Frana si Germania.
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Conduse de aceti fruntai ai intelectualitii

greceti, academiile din rile noastre se bucurau
de o vaz aa de mare în Rsritul ortodox, încît

din toate colurile lumii greceti, din Tracia, din

Macedonia, din Epir, din Constantinopol, din insule,

veneau elevi ca s asculte prelegerile lor i s-i
desvîreasc instrucia. Cu cît emoie se strduiau
aceti dascli s reînvie în sufletul auditorilor admi-

raia pentru timpurile antichitii clasice ne-o dove-

dete amintirea unui elev al profesorului Gheorghe
Ghenadie din preajma izbucnirii Eteriei greceti:

« Mi-1 amintesc — spune elevul — cînd în coala public
din Bucureti, în auzul mulimii nenumrate, la care erau
prezeni i fiii domnitorului, propunînd pe Isocrate în Pane-
giricul su, în care proslvete strlucirea i reputaiunea
mare a vechei Atene, s-a simit cu totul transportat, i, ca
i cum ar fi fost cuprins de delir pentru acele mari figuri,

cerînd a se închide ua clasei, a început, prin cuvinte pline

de foc, s expun cît de mare a fost Elada, odat înv-
toarea i coroana popoarelor i despreuit de cînd a czut
sub jugul sclaviei. i într-atît a fost micat vorbind de spe-
rana glorioas a reînvierii Greciei, socotit pe atunci ca o
crim, încît lacrmile i-au înbuit glasul, iar entuziasmul
tinerilor si asculttori s-a aprins i a izbucnit în aplauze
zgomotoase. 1

»

Asemenea scene mictoare aveau desigur rsunet
i în sufletul tinerelor vlstare ale boierimii noastre.

La influena pe care o exercitau curtea, biserica

i profesorii greci prin coal, trebuie adugat i
influena pe care o aduceau în cercurile aristocraiei

noastre, corifeii scrisului neogrecesc. La curtea
domnilor fanarioi i în rile noastre ospitaliere au
gsit adpost i sprijin cîiva din cei mai de seam
reprezentani ai literaturii neogreceti. Astfel au
fost: Constantin Dapontes, care, înainte de a-i
încheia rostul vieii ca monah în Muntele Athos,
a fost în anii tinereii sale secretarul lui Constantin
Mavrocordat; Athanasios Hristopulos, cântreul

1 Sathas, NeoeXX7)vtx7] flhXoXGyta,, p. 711; textul tradus
cu greeli la G. Erbiceanu, Brbai culi, p. 170.
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pasionat al iubirii i al vinului, a crui oper a trecut
peste hotarele literaturii greceti i care a trit vreme
îndelungat la noi ca profesor i judector în Bucu-
reti, sau Rigas Velestinli, autorul Marseillaisei gre-

ceti: (« Pîn cînd, palicarilor, s trim noi prin
defilee . . . Mai bine un ceas de via liber decît

patruzeci de ani de sclavie »), care îi fcuse cultura
în rile noastre, fusese secretarul lui Mavrogheni
i, mai tîrziu, la izbucnirea rzboiului ruso-turc,

comandant al Craiovei.

Aceast via cultural greceasc, susinut de
domnii fanarioi în capitalele Principatelor noastre,
nu se putea s nu-i exercite influena i asupra
societii în mijlocul creia se desfura. Boierimea
pmîntean, care gravita în jurul curilor domneti
i care se pregtise în Academiile din Iai i Bucu-
reti, este i ea prins în ritmul vieii culturale
greceti, traducînd din limbi strine în grecete sau
colaborînd la dicionare greco-franco-italiene, ca
de pild cel al lui Vendotti, publicat la Viena
în 1790 K

Crescut în colile greceti sau instruit în casa
de dascli greci, trind în bun înelegere cu grecii,

o parte din boierimea româneasc începe s adopte
în vorbirea de toate zilele limba domnilor fana-
rioi, care devine astfel, treptat, limba saloanelor
bucuretene i ieene, aa precum în vremurile
noastre limba francez ajunsese s fie socotit în

unele cercuri de la noi ca o limb rafinat, de dis-

tincie, a claselor conductoare.
Cît de adînc era îmbibat de cultura i limba

greceasc, aceast boierime, amestecata, din rile
noastre, ne-o dovedesc i unele exerciii de sport
poetic, obinuite în saloanele timpului i în care
versuri greceti se întrees cu versuri româneti, ca
de pild în urmtorul specimen bilingv al lui Gheor-
ghe Peacov, « zelosul imitator al prea stimatului
Alecu Vcrescu, stemaj al poeilor»:

1 D. Russo, Elenizmul în România, p. 67 — 68.

2*—328
19



«Ze<pup£ yXux£ av eup -

/]^

Ttjv 6eav ouau *?)!;eupEt

Ca din suflet o iubesc,

ÎI£ tt)<; 6ti r$]v XaTpeiico

Ai/wt; aXXo va yu P£u6)

Decît ca s o slvesc »

« Zefire dulce, daca vei gsi zeia pe care tii

c din suflet o iubesc, spune-i c o ador, fr ca

s-i cer altceva, decît ca s o slvesc »
1

t

Dar dac clasa boiereasc i negustorimea înst-
rit, crescut în coli, se împrtau din literatura

greaca i luau uneori parte activ la micarea cultu-

ral greceasc, pturile de jos ale poporului conti-

nuau s se desfteze cu lectura crilor sale favorite,

traduse, în epoca de care ne ocupm, din limba
greac în limba naional i rspîndita prin copii

manuscripte.
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CULTURA NEOGREAC I CRILE POPULARE
GRECETI LA NOI

Ptrunderea culturii greceti în rile noastre a

deschis pentru sufletul românesc orizonturi mai largi

decît putuse deschide influena slavon.
Bizanul, a crui via se stinge în 1453 prin

cucerirea turceasc, fusese, în tot cursul evului

mediu, unul din statele cele mai puternice ale

Europei. Dup cderea Imperiului roman de Apus
sub barbari, în mijlocul haosului european, Bizanul
i-a continuat existena de sine stttoare înc un

mileniu, izbutind s creeze, prin fuziunea culturii

clasice eline cu ideile religiunei cretine i cu str-

vechile civilizaii ale Orientului, cea mai strlucit

cultur a timpului. Dei, pîn în secolul al VlII-lea,

împratul era roman, înalii demnitari, adminis-

traia, cu un cuvînt întreaga structur a statului

era roman, totui masele adînci ale poporului erau

de rasa elenic, aa c limba vorbit în toat întin-

derea imperiului era greaca. Aceasta a contribuit

ca legtura cu cultura clasic elin s fie neîntre-

rupt în Imperiul bizantin, care de altfel mai reunea

în graniele sale i toate metropolele lumii vechi,

în care înflorise elenismul: Atena, Antiohia, Alexan-

dria. Potrivit unei strvechi tradiii, literatura greaca

clasic era în colile bizantine una din bazele educa-

iunii tineretului.

Pe acest fond strvechi de cultur elenic s-a

suprapus cretinismul, care a ptruns aa de adînc,

încît a format una din trsturile caracteristice ale

culturii bizantine. Dogmatica, plmdit în primele

veacuri pentru aprarea ortodoxiei împotriva ere-

ziilor, i imnografia, cu efuziunile lirice atît de

bogate i variate ale sufletului în rugciune, sunt

opera bizantinilor.

De alt parte, vecintatea imperiului cu vechile

ri de cultur ale Orientului a înlesnit ptrunderea
elementelor asiatice i egiptene în civilizaia bizan-

tina. In marile centre din Siria, Asia Mic i Egipt,

în Antiohia, Alexandria, Edesa, erau scoale supe-

rioare greceti în care se comentau Platon i Aristotel

i în care se îngrmdea la studii tineretul neelenic.

In epoca de tranziie de la cultur elenic la cea

bizantin, provinciile asiatice ale imperiului au jucat

un rol important în viaa imperiului i au luat parte

activ: scriitori de seam ca Plotin, întemeietorul

neoplatonicianismului, Origene, loan Hrisostomul,

Romanos sunt greci din Orient sau orientali greci-

zai. Prin acetia i muli alii au ptruns în cultura

elenic elemente orientale, nu numai de literatur

cretin canonic, dar i de literatur profan:
legende apocrife, romane hagiografice, ca Varlaam

i Ioasaf, ori chiar colecii de fabule i romane popu-

lare transmise din vechea literatur indic, precum

Stefanit i Ihnilat, Sindipa. De alt parte, relaiile

economice i politice ale Bizanului cu curile strlu-

citoare din Bagdad i Damasc au adus în civilizaia

bizantin i influene arabe.

Prin aceast fuziune de elemente greceti cu

elemente orientale i cu cretinismul, Bizanul a

ajuns focarul celei mai strlucitoare civilizaii din

cîte a cunoscut evul mediu european între veacurile

al V-lea i al Xl-lea. Mai tîrziu, începînd din secolul

al XlII-lea, cînd Constantinopolul cade sub latinii

cruciadei a IV-a i cînd Imperiul bizantin este împr-
it între cuceritori, împreun cu cultura i obiceiurile

popoarelor romanice din Occident încep s ptrund
în limanurile bizantine — dintre care unele au rmas
pîn tîrziu în stpînire veneian— i influene lite-

rare. In aceste împrejurri, teme din ciclul romanelor

franceze medievale sunt prelucrate i traduse în

grecete i au avut unele — ca Pierre de Provence et

la belle Maguelonne, Paris et Vienne (Erotocrit) —
un rsunet aa de puternic, încît au rzbtut peste

veacuri i au devenit populare.



Invazia turcilor i cderea Constantinopolului

pusese îns capt literaturii bizantine. Strivii sub
apsarea turceasc, grecii se strîng în jurul bise-

ricii lor al crui ef — patriarhul — cptase, înc
din vremea cuceririi, dreptul de jurisdiciune asupra
supuilor. Pierzînd din pricina împrejurrilor isto-

rice unitatea politic, viaa cultural a poporului

grec se fragmenteaz dup 1453 în patru centre

diferite: Constantinopolul cu întregul Fanar, cu
Patriarhia, unde erau mai puternice amintirile ele-

nismului, i cu Muntele Athos; Creta, care a rmas
sub stpînire veneian de la cruciada a Ii-a pîn
in 1669, cînd cade sub turci; Veneia, unde colonia

greceasc ajunsese la o situaie aa de înfloritoare,

încît opera ei cultural s-a întins dincolo de lagune,

in patria subjugat i, în sfîrit, mai tîrziu, insulele

ionice, care dup 1820 ocup un loc de frunte în

micarea literar a Greciei.

Dintre aceste centre de cultur, dou au avut
o importan deosebit pentru cultura noastr:
Fanarul, cu Patriarhia i Muntele Athos, i colonia

greceasc din Veneia. Din Fanar ne-au venit

domnii fanarioi, cari au recrutat pentru colile

greceti din rile noastre fruntai ai culturii gre-

ceti, doctori în filosofie i tiine din Occident.

Pentru literatura popular — singura care ne inte-

reseaz aci— o importan deosebit a avut Muntele
Athos. Muntele Athos, cu numeroasele lui mnstiri
i schituri ruseti, sîrbeti, bulgreti i româneti
a jucat, dup cum am artat i în volumul I (p. 13)

un rol important în viaa de cultur a cretintii
ortodoxe. A fost, precum s-a spus cu dreptate, un
fel de « bibliotec central » a lumii ortodoxe. In

aceast « bibliotec central», pe lîng textele Sfintei

Scripturi, pe lîng literatura liturgic, dogmatic i
hagiografic, se afl i un mare numr de legende

apocrife. Cataloagele de manuscripte greceti din

mnstirile Muntelui Athos ale lui Spyr. P. Lambros,
D. Serruys, Th. I. Schmidt, Alexandros E. Lau-
riotes i V. N. Benesevic (cf. titlurile mai jos în

bibliografie p. 31) au scos la lumin un bogat mate-

rial de texte apocrife, unele deosebit de interesante

prin vechimea lor, dup cum se va vedea mai jos,

la bibliografia capitolelor respective. Clugrii greci,

trimei de Protosul Athosului în mnstirile noastre

închinate pentru a administra averea lsat de cti-

tori i donatori, aduceau, negreit, în primul rînd

pentru nevoile lor sufleteti, i copii de pe manu-

scriptele cu legende apocrife ale Sfîntului Munte.

Din nenorocire, o mare parte din manuscriptele

greceti s-au rtcit în epoca redeteptrii noastre

naionale, mai ales dup secularizarea averilor

mnstireti, iar dintre cataloagele bibliotecilor de

mnstiri, prea puine au ajuns pîn la noi. In fondul

de manuscripte greceti al Academiei Române pro-

venit, în bun parte, din bibliotecile mnstirilor, se

gsesc, dup cum arat catalogul întocmit de

C. Litzica, i destule texte apocrife, precum un

miscelaneu din secolul al XV-lea sau al XVI-lea

(fost al Seminarului Central din Bucureti) cu Acta

Pilati i un Vrontologhion (Gromovnic), un Sismolo-

ghion; un zodiac, multe texte de folclor medical,

un Apocalips al Maicii Domnului din secolul al

XVII Mea; profeiile lui Melodie al Patarilor, vreo

4 msse. de Esopic K
Al doilea centru grecesc care a aprovizionat rile

noastre cu texte populare a fost Veneia. Se tie c
în urma cuceririi Constantinopolului de ctre latinii

cruciadei a IV-a, Veneia rupsese prada cea mai

însemnat din sfrmturile Imperiului bizantin:

Constantinopolul, Tesalonicul, Atena, Aheea i, în

sfîrit, o bun parte din insulele greceti. Dup ce

Paleologii au intrat în Constantinopol la 1261 i

au reconstituit monarhia, Veneia a pstrat mai

departe, pîn tîrziu, posesiunile ei în Peloponez,

Corfu, Cerigo, Creta i în mai toate insulele Arhipe-

i Cf. numerele 601,9; 668,22; 670,3; 250,1; 725,2; 726,3;

731,1, 3; 302,3; 601,13; 666,7; 744,3; 610,4; 613,7; 670,13;

624,17; 754,1; 758,5.
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lagului. In genere, stpînirea veneian a fost îne-
leapt, a respectat tradiiile locale, a menajat aristo-

craimea greac i a intensificat legturile comerciale
i culturale care uneau posesiunile cucerite cu metro-
pola.

Aceste relaii politice, comerciale i culturale ale

inuturilor greceti cu Regina mrilor au contribuit
ca, la cderea Bizanului sub turci i mai tîrziu, în

msura în care insulele greceti erau smulse de
musulmani din stpînirea Veneiei, fruntaii aristo-

craiei i ai vieii spirituale greceti — un Constantin
Lascaris, un Dumitru Halcocondylis, un George
Franzes .a. — s se refugieze în cetatea lagunelor.
Numrul colonitilor greci crete, cu timpul, aa de
mult încît expatriaii încep s se organizeze într-o

comunitate aparte, concentrat în jurul bisericii

Sf. Gheorghe i condus de un consiliu de 60 de ini.
Dei prigonit de clerul catolic, totui — mulumit
trecerii de care se bucurau comercianii greci, cari
ineau în mîinile lor o mare parte din comerul
Veneiei, i militarii venii din toate limanurile
greceti pentru a lupta sub steagurile Republicii
împotriva turcilor — comunitatea greceasc i-a
putut menine cultul ei ortodox i a putut propi.
Ea a putut ridica în Veneia o mnstire pentru
clugriele din familiile nobile izgonite de turci

din Cipru i Nauplia, i un colegiu, Frontistirion,

întemeiat în 1626 de corfiotul Flanghini, unul din
cei mai mari avocai i oratori ai Veneiei. In acest
colegiu — în care au funcionat profesori ca Ilie

Miniat— veneau tineri cari, dup ce îi desvîreau
cultura în universitatea din Padova, se împrtiau
apoi în toate inuturile greceti. Tot în Veneia
s-au întemeiat i primele tipografii greceti, care au
jucat un rol important în publicarea crilor popu-
lare, înc din primul veac al inveniunii tiparului,

cretanul Callerghi i Vlastos înfiineaz prima impri-
merie greceasc; în veacul urmtor, pe vremea Iui

Coresi al nostru, tipresc cri la Veneia I. Leon-
cinus, H. Zanetti .a.; în secolul al XVII-lea se

2«
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deschide tipografia iui Nicolae Glykis i Nicolae

Saros din Ianina i, la începutul veacului urmtor,

(1715) a lui Dumitru Teodosiu. Din teascurile acestor

tipografii greceti, ca i dintr-ale imprimeriilor ita-

liene ale Veneiei, au ieit la lumin, în decurs de

patru veacuri,' nu numai capodoperele literaturii

clasice greceti, nu numai crile liturgice ortodoxe

în limba greac, dar i toate textele populare care

s-au rspîndit pretutindeni unde limba greac era

vorbit, precum (amintesc numai primele ediii):

traducerea vestitei antologii morale Fiore di virtii

"Avftoc, x&v x«ptT<ov în 1529, in tipografia Gioanni

Antonio da Sabio & Fratelli; o prelucrare in

versuri a romanului lui Alexandrii cel Mare^ in

acelai an, la aceeai tipografie; o Esopie— Ataw-

7tou MuOot — în 1543, la Gioanni Antonio & Pietro,

fratelli di Nicolini da Sabio; o adaptare în versuri

a romanului francez medieval Pierre de Provence

el la belle Maguelonne — 'H^Tteptou <!<rropta>,

în 1624, la Antonio Pinelli; cartea de minuni ale

Maicii Domnului— eAtxapTwX&v ScoTvjpia— a clu-

grului atonit Agapie Landos, în 1641, la Antonio

luliano; Fiziologul lui Damaschin Studitul, în 1671,

la Nicolae Glykis; traducerea popularei cri a lui

Croce, Bertoldo — navoupytat. u^vjXoTaTtn tou Mvrep-

toXSou — în 1646 la Antonio luliano; Hronogra-

fele lui Dorotei de Monembasia în 1631 i al lui

Cigala, la 1637, i multe altele, fr s mai pomenim

numeroasele ediii succesive ale crilor înirate mai

sus. Tot la Veneia în tipografia lui Glykis s-a tiprit

în 1638 i cunoscuta poem a lui Stavrinos despre

Mihai Viteazul, devenit aproape popular în Grecia.

Se cunosc legturile rilor noastre cu Veneia,

anterioare cu mult epocii fanariote: domni ca tefan

cel Mare i Mihai Viteazul, intrînd în aliane militare

cu marea' Republic; alii ca Petru Cercel — cutînd

sprijinul Dogelui pe lîng înalta Poart pentru

redobîndirea tronului printesc; pribegi ca fiul lui

Iancu Sasu, cu mama i sora sa, ori ca suita lui

Petru chiopul cu ginerele domnului, cu fostul
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mitropolit George Movil i cu viitorul mitropolit
Teodosie Barbovski, cutind adpost în limanurile
Veneiei; tineri ca Radu Mihnea, stolnicul Const.
Cantacuzino i Rducanu Cantacuzino, întregindu-i
instrucia in Veneia i Padova. Un moment culmi-
nant în aceast direcie îl reprezint domnia lui

Constantin Brîncoveanu, care îi depusese o bun
parte din averea sa în Banca Public a Veneiei,
care îi trimisese bursieri în cetatea lagunelor, i
la curtea cruia se gseau reprezentani ai culturii

italiene, îmbrcai în caftane de atlas, dar care
pstrau totui, dup moda occidental, peruca,
plria i cravata. In legturile domnilor notri cu
marea Republic, era firesc ca acetia s vin în

contact cu colonia greceasc de acolo i ca domnii,
aprtori ai cretintii ortodoxe, s caute a o

ajuta. Dovezile sunt numeroase. Veludo ne spune
c un btrîn domn de ar ca Matei Basarab a
druit coloniei greceti din Veneia 1 600 de ducai 1

în 1642. Muli dintre voievozii i boierii rilor
noastre ca Radu Mihnea, Alex. Coconul, Const.
Brîncoveanu, stolnicul Const. Cantacuzino au patro-
nat tiprirea crilor greceti din Veneia, precum
dovedesc prefeele închinate lor. Un pribeag, ca
Zotu Tzigara, ginerele lui Petru chiopul, a luat
chiar o mic parte la micarea de cultur a coloniei

greceti, cci el a adus manuscriptul grecesc al

hronografului <lui> Dorotei de Monembasia, care a
aprut acolo din teascurile tipografiei lui N. Glykis,
în 1631 2

. Intre prenumeranii crilor ce se tipresc
in Veneia i chiar i în alte centre europene unde
se aflau imprimerii greceti (Viena, Berlin), se gsesc
adesea muli fruntai ai boierimii din rile noastre,

mai ales în epoca fanarioilor. Aceasta nu numai
pentru textele religioase i pentru operele de funda-

1 Veludo, Sulla colonia greco orientale stabilita in Venezia,
p. 17.

.
2 E. Legrand, Bibliographie hellenique, I, 1894, p. 290—

299.
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mental cultur, ci chiar i pentru crile de cuprins

popular. Erotocritul lui Dionisie Fotino, aprut la

Viena în 1818, numra ca prenumerani aproape

întreaga boierime a rii Româneti i a Moldovei,

începînd cu « prea strlucitele beizadele » Grigore

Sutzu, Grigore Ghica i Constantin Caragea x
.

Aceste cri populare, ieite din tipografiile

veneiene, au ajuns i în rile noastre, mai ales pe

vremea cînd, cîrmuite de domni fanarioi, aveau

un contingent însemnat de cititori de carte gre-

ceasc. Biblioteca întemeiat de primul domn fana-

riot, Nicolae Mavrocordat, în mnstirea Vcreti,
numra în rafturile ei, pe lînga capodoperele litera-

turilor clasice (latin i greac) i a celor moderne,

în limba francez i italian, i cîteva tiprituri

veneiene, mai mult sau mai puin populare, precum

:

Ethiopica lui Iliodor într-o ediie greco-latin din

1596 (fr loc), o Esopie — Al<kotcgu xal eiipcov

[jujGgi într-o ediie veneian din 1709 i într-alta

din Londra, 1682, Hero i Leandrii a lui Museos
într-o ediie parizian din 1538, populara carte

de origine indian SxeyavtTT]? xal 'I/vyjXaTTj

într-o ediie din Berlin, 1697 i în dou msse. 2
,

Hronograful lui Manasses într-o ediie din 1616.

Asemenea cri populare greceti, tiprite în Veneia,
se gseau chiar în bibliotecile colilor noastre publice

si înc pîn tîrziu, la jumtatea veacului trecut.

într-un catalog al bibliotecii Colegiului Naional (de

la Sfîntul Sava), întocmit în dou tomuri de profe-

sorul bibliotecar I. Genilie între 1846—4847 3
,

1 Cf. lista abonailor complet în N. Cartojan, Poema
cretanâ Erotocrit în literatura româneasc, Analele Acad. Rom.,
mem. sec. Ut., seria III, tom. VIII, mem. 4, p. 52—57.

2 Cf. N. Iorga, Catalogul Bibliotecii lui Constantin Mavro-
cordat, în Pilda bunilor domni din trecut fa de scoal româ-
neasc, p. 101 (nr. 105); p. 102 (nr. 121, 122, 'l28); p. 99
(nr. 72); p. 92 (nr. 69); p. 95 (nr. 114); p. 92 (61). Analele
Acad. Rom., seria II, tom XXXVII (1914-1915), mem.
sec. ist. nr. 2, Bucureti, 1915.

3 Biblioteca latin i italian. Catalog de crile latine

i italiene ce se afl in biblioteca Colegiului Naional. Tom I,
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se noteaz: versiunea greac a ui Fiore di virtii,

"Av0o^ twv /apixtov,, într-o ediie tiprit de
Nicolae Glykis, în 1675, prelucrarea acesteia, pentru
uzul coalelor, în greac i italian, Neov avBo
/apt-rcov, într-o ediie tiprit la Antonio Bortoli, în

1755 (p. 377), Viaa i pildele lui Esop, Atc^Tcou (3lo<;

xal f-LuGot, într-o ediie tiprit de D. Theo-
dosiu, în 1783 (p. 382; altele fr indicaii precise

p. 373 i msse. p. 318), un Bertoldo — BspToXSou
ITavoupyLat — în ediia veneian a lui Pano
Theodosiu, din 1813, Mîntuirea pctoilor— *A(iap-

tcoXwv SwT7]p[a — (fr indicaie de dat p. 383),
Etkiopica, — 'HXioSoopou AlOlgtuxwv, aceasta într-o

ediie tiprit la Frankfurt în 1631 (p. 302),
un Erotocrit (transcris greit 'Epwcoxpt-TO;;, pag.

514), hronografele— ca atîtea legende populare — al

lui Matei Cigala, într-o ediie veneian a lui Iuliano
din 1637, i al lui Doroteiu de Monembasia (BifJAiov

tCTTopixov, în ediia tiprit la Nic. Glykis în 1813).
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FOLCLOR BIBLIC. LEGENDE PRIVITOARE LA
VECHIUL TESTAMENT

Se tie — mai ales în urma cercetrilor lui
Frazer (Le folklore dans Vancien Testament) — c
Biblia, care a fost scris în rstimpuri diferite, are
o larg temelie de folclor i, cum e firesc în asemenea
împrejurri, ea cuprinde în unele locuri pri obscure,
în altele inadvertene. Pentru a înltura aceste inad-
vertene, care suprau, i pentru a explica aluziile

enigmatice care aîau imaginaia credincioilor,
rabinii au amplificat cu interpretri proprii textele
biblice. Aceste interpretri, intrate apoi în domeniul
popular, au fost re-create de imaginaia colectiv a
poporului i au avut o larg circulaie. în chipul
acesta s-a alctuit, în marginile textului biblic, o
întreag literatur de legende apocrife, în care marile
personaliti ale Vechiului Testament sunt înfiate
într-o lumin nou, prinse în urzeala unor legende
pe care nu le întîlnim în paginile Bibliei.

De la evrei, legendele au trecut la cretinii
sirieni, au intrat în lumea elenistic din Asia Mic
i Egipt i au ajuns pe rmurile Bosforului. In
literatura bizantin, legendele au fost culese i cla-

sate în acele colecii de material apocrif ale Vechiului
Testament, cunoscute sub numele de Palii, de care

ne-am ocupat în volumul I al lucrrii de fa, iar

pe de alt parte în istoriografia bizantin cu caracter
popular, în aa numitele hronografe. Din Palii i
din hronografe, legendele au ptruns pe de-o parte
în alte texte literare, pe alt parte în straturile

populare, i au influenat la rîndul lor arta reli-

gioas, înainte de a urmri legendele apocrife ale

Vechiului Testament, ne oprim puin asupra textelor

în care se gsesc.

3—328
sa



TEXTE:
HBONOGRAFE

Se cunoate rolul important pe care-1 ocup în

cultura bizantin istoriografia. Bizanul, aezat kr

graniele de rsrit ale civilizaiei europene i în

punctul ei cel mai primejduit, a îndeplinit în istoria

civilizaiei europene o dubl menire: a aprat creti-

nismul' împotriva ereziilor care veneau s-i surpe

mereu temeliile, i a aprat civilizaia european
împotriva necontenitelor asalturi date de popoarele

barbare din nordul Dunrii i de musulmanii din

Asia Mic.
Acest rol milenar în aprarea cretinismului i

a culturii europene, precum i tragediile din jurul

scaunului imperial, au oferit unor scriitori de un

real talent cele mai interesante subiecte din cîte

a cunoscut istoria omenirii. împrai ca loan

Cantacuzino, fiice de împrai ca Ana Comnena i
soul ei Nikifor Vrienios, secretari de generali ca

Procopie, înali demnitari de la curtea imperial ca

Mihail Ataliat'es, oameni de vast cultur ca profe-

sorul de la Academia din Constantinopol, Mihail

Psellos, ajuns primministru, i alii, au înfiat
evenimente la care nu numai c au fost martori,

dar pe care au cutat s le stpîneasc i s le con-

duc. Chiar dac obiectivitatea i sinceritatea cade

la unii pe planul al doilea, totui înelegerea eveni-

mentelor, povestirea lor, însufleit de episoade

dramatice, expus într-un stil format dup modelul

istoriografiei clasice greceti, au smuls accente de

preuire celor mai de seam bizantinologi ai vremurilor

noastre. «Dac se compar, spune Charles Diehl,

marii istorici bizantini... cu marii istorici ai Occi-

dentului latin, cari fur contemporanii lor, incon-

testabil c grecii se aaz la un nivel intelectual

cu mult superior prin priceperea politic, prin

fineea psihologic, prin simul compoziiei, prin

talentul stilului » K

Charles Diehl, Byzance, Paris, Flammarion, 1926, p. 271

S4

Paralel cu aceste strlucite modele ale litera-
turii istorice, s-au mai alctuit în vechiul Bizan,
pentru masele populare, un fel de repertorii de istorie
universal, care, începînd de la creaiunea lumii i
povestind pe rînd istoria evreilor, a asirienilor, a
egiptenilor, a perilor, a grecilor, a romanilor i a
bizantinilor, mergeau pîn în vremea autorului.
Aceste hronografe, începute în secolul al Vl-lea cu
Malalas i continuate pîn tîrziu, în perioada neo-
greac, cu Dorotei de Monembasia i Matei Cigala,
fiind scrise în limba vie a timpului, cu tendine
religioase i populare, au avut un adînc rsunet în
straturile largi ale poporului i unele din ele au
trecut în literaturile popoarelor învecinate. Scrise
în genere de clugri, ele au încorporat, pentru
partea de istorie ebraic, aproape întreg materialul
de legende religioase apocrife.

In literatura noastr, în afar de hronograful
tradus de clugrul oltean Mihail Moxa, în 1620,
i publicat de Hasdeu în Cuvente den bâtrîni (I,

pp. 352—353), se mai cunosc înc dou tipuri de
hronografe. Aceste hronografe au fost semnalate
pentru întîiai dat, în chip vag i confuz, de Gaster.
Chestiunea clasrii i filiaiunii lor în literatura
noastr a fost îns limpezit de d. D. Russo l care
a artat c — în afar de hronograful lui Moxa
tradus din slavonete — au circulat înc dou hrono-
grafe, amîndou înrudite cu o cronic din 1570,
atribuit de ctre unii, pe nedrept, lui Malaxos.

Primul hronograf este opera lui Dorotei, mitro-
politul Monembasiei. Acest hronograf este o para-
frazare în proz a lui Manasses, prelucrat în greaca
vulgar, cu amplificri din Theofan, Kedrenos si

alii. Textul, copiat în Moldova cu cheltuiala Iui
Apostol Tzigara, ginerele lui Petru chiopul, a fost
publicat în 1631, la Veneia, cu 'titlul: B^Xtov
l<7Topixov rape/ov sv aovotj/£t 8ia<popou xal k^o^ouc,
icnropio^ (Carte istoric cuprinzind în rezumat diferite

1 Elenizmul în România, pp. 33— 35.
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i importante istorii), cu o dedicaie ctre Domnul
Alexandru Coconul (1629—1630). Nici unul dintre

mss.-ele pe care le cunoatem din Biblioteca Aca-

demiei Române nu numesc ca traductor nici

pe Nicolae sin Mihalache, nici pe Ion Buburuzi \
cum credea Gaster; cîteva îns (de ex. ms. nr. 938)

numesc în prefa ca tlmcitor, dup cum am
artat în alt parte, pe Grigore dasclul Buz:
« scoas dup grecie p limba rumâneasca de Grigore

dasclul Buz ».

Un al doilea tip de hronografe româneti deriv
din hronograful grecesc al lui Matei Cigala, cretan

de origin, parohul bisericii greceti din Veneia.

Cigala i-a alctuit hronograful su tot dup o ver-

siune a cronicii din 1570, pe care o amplific cu

pasagii din hronograful lui Dorotei de Monembasia
i din al lui Kedrenos. Hronograful lui Cigala a fost

publicat pentru întîiai dat la Veneia cu titlul:

Nea Guvotyic, SLO^opcov Icrropuov (Nou culegere de

istorii diferite) i cu data 1637.

în partea final îns, textul cuprinde evenimente

posterioare acestei date, ceea ce îndreptete pe

d-1 Russo sa cread, cu bun dreptate, c textul a

fost dat la tipar mai tîrziu.

Tipul de hronografe Cigala este cel mai raspîndit

în literatura noastr i este reprezentat prin o sum
de manuscripte pstrate în Biblioteca Academiei

Române, dintre care cel mai vechi datat are cota

nr. 86 i a fost copiat în anul 1689, de ctre Gavril

Diiac o't Blteti, « cu cheltuiala lui Ion Iordachie

Cantacuzino sinu (fiul lui) Toader Iordache, vel

vistiernic ».M mrginesc la datele de mai sus; alte probleme

interesante pe care le ridic aceste dou tipuri de

hronografe, formeaz obiectul unui studiu amnunit
pe care 1-a pregtit regretatul Iulian tefnescu.

1 Grundriss der rom. PkiL, II, 3 (1896), p. 288 i I. G.

Sbiera, Micri culturale literare la românii din stînga Dunrii,
Cernui, 1897, p. 245.

i£G

Ambele hronografe încep cu creaiunea lumii i
istoria biblic, continu cu istoria persan, greac,
roman, bizantin i se încheie cu istoria turceasc.

Trecînd peste latura istoric a acestor hrono-
grafe care, dei este interesant, deoarece cuprinde
date care ne privesc i pe noi, totui nu intr în

cadrul studiului de fa, ne mrginim s urmrim
în paginile urmtoare numai legendele cu caracter
popular, care abund în aceste ultime reflexe ale

istoriografiei bizantine. înainte îns de a urmri pe
rînd elementele de folclor ale Vechiului Testament,
fiindc o parte din acestea se regsesc, iar altele se

completeaz cu materialul cuprins într-o alt carte
poporan, Întrebri i rspunsuri, ne oprim mai
întîi asupra ei.

ÎNTREBRI I RSPUNSURI

Este în form de chestionar— întrebare i
rspuns — un curios amalgam de material biblic i
apocrif, de elemente cosmologice i cronologice, de
date privitoare la ierarhia bisericeasc i la simbolica
obiectelor liturgice, de elemente eretice i ortodoxe.
A avut o întins circulaie în lumea clugrilor notri
de pe vremuri; numai în Biblioteca Academiei
Române se pstreaz peste 20 de manuscrise. Proto-
tipul acestei interesante colecii de legende în form
de chestionar trebuiete cutat în literatura bizan-
tin; cel mai vechi manuscris cunoscut pîn acum,
semnalat de Lambros, dateaz din secolul al Xl-lea i
se pstreaz în mnstirea Kutlumu din Muntele
Athos; alte manuscrise se gsesc în diferite biblioteci

din Occident (Viena, Berlin) sub diferite numiri:
'Epo)T7)CT£t<; Ix tîj^ 7raAoaa<;, 'EpMTYjaeu; xal tic7coxpt-

gziq sau
'

E,po)Tonzoy.p'i<j£ic, tou BownXetoo toîj Mzy&'kou
xod tou rpvjyoptou too GkoXoyou.

Din Bizan textul a trecut de timpuriu, pe de o
parte în Apus, pe de alt parte la slavii sud-dun-
reni, de unde a cltorit mai departe în literatura
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rus. In Occident, acest chestionar, plin de legende,
tradus în limba latin i cunoscut sub numele de
loca Monachorum (Jocul clugrilor) s-a rspîndit
in numeroase copii, dintre care cea mai veche,
pstrat în Biblioteca din Schlesstadt, este din
veacul al XH-lea. Din limba latin, textul a fost

tradus în limbile romanice (în literatura francez
înc din secolul al Xll-lea), germanice i anglo-saxone.
De mult popularitate s-a bucurat textul i în litera-

turile slave, unde a fost cunoscut sub numele de
KEnpocH h WTK-k-rH (Întrebri i rspunsuri) sau
IlpoTiAhKOK tiHHie (Tlmciri). Se cunosc numeroase
versiuni, dintre care unele destul de vechi, ca
de pild cea pstrat într-un codice din Berlin,

datînd din veacul al Xll-lea, sau alta din anul
1348, într-un codice bulgresc aflat în Biblioteca
Public din Petrograd. O versiune mai nou, ps-
trat într-un sbornic bulgresc din veacul al XVI-lea,
s-a gsit în Arhivele Statului din Bucureti i a fost

semnalat de Iaimirski în Catalogul su (p. 843).

Dup prof. Iordan Ivanov, prototipul grecesc al

versiunilor slave s-a pierdut — sau poate n-a fost

înc descoperit.

în literatura româneasc avem mai multe ver-
siuni, reprezentînd traduceri diferite i care poart,
ca i în alte literaturi, titluri deosebite: Întrebri
i rspunsuri, Întrebri filosofeti de la Adam i
de la Hristos i rspunsurile, Întrebri pentru zidirea

lui Adam, Întrebrile sftntului Vasilie i cu Grigorie

Bogoslovul, Întrebri i rspunsuri filosofeti, cind
s-au întrebat împratul Leon cu dasclii i cu filosofii.

Cea mai veche versiune româneasc, cunoscut
pîn azi, se pstreaz în Biblioteca Academiei
Române în codicele nr. 3806, copiat în anul 1748
de ierei Dine Stanovici Voinescul dasclul ot Cp-
na ( ?)*, fratele dasclului tefan din Graiova i

* Erei Ghinea Stanovici Voinescu, dasclul cplna
(Cf. G. Strempel — Copiti de manuscrise româneti pîn la

1800, p. 228).

nepotul episcopului Damaschin din Rîmnic. A fost

publicat în Anuarul seminarului nostru de Al. Cio-

rnescu, cu variante din 18 manuscrise similare.

Dei dup numeroasele urme lsate de original se

pare c textul este tradus din slavonete, ne ocupm
totui de el aci, fiindc i el întregete, dup cum
s-a spus, materialul apocrif al hronografelor.

Pe lîng materialul legendar de care ne vom ocupa
curînd, Întrebri i rspunsuri cuprind i o serie de
elemente asemntoare cu ghicitorile populare, un
fel de enigme cu caracter religios. De exemplu:

«întrebare: Cine n'au nscut i au murit? Rspuns:
Adam. întrebare: Cine au fost sol mut i au dus carte nescris
la_ cetate neîntemeiat? Rspuns: Solul, porumbul care l-au
trimis Noe prorocul din corabie; cartea, stîlparea (ramura)
smochinului (sic) ; cetatea neîntemeiat, corabia Iui Noe ».

Aceste enigme din vechile noastre texte au aîat
imaginaia maselor i înfieaz azi un interes

deosebit din punct de vedere folcloric, fiindc multe
dintre ele au fost culese i din gura poporului. Pentru
a se vedea pîn unde merge identitatea dintre tex-
tul scris i cel oral, dm mai jos pe dou coloane
cîteva enigme, aa cum au fost culese din popor,
i corespondentul din textul Întrebri i rspunsuri,
copiat în 1748 i publicat de d-1 Al. Ciornescu în

ediie critic, în Cercetri literare, I (p. 60 i urm.):

Texte populare Al. Ciornescu, Întrebri i
rspunsuri, în Cercetri lite-

rare, I, p. 60 i urm., repro-
duce ms. nr. 3806 B.A.R.

Un om avea 3 pluguri de CLXXXII. întrebare: Un
boi i semna 3 obroace de om avea 3 pluguri de boi i
grîu i puse 12 secertori i semna 3 obroace de grîu
4 treiertori i secerar i i puse 12 secertori i 4 tre-

treierar i fcur 3 obroace iertori i secerar i treie-

de grîu. rar i fcur 3 obroace de
grîu.

— Omul este Dumnezeu, cele Rspuns: omul iaste Dum-
3 pluguri, Sfînta Troi, s- nezeu, cele trei pluguri iaste
mîna, cuvintele lui Dumne- Sfînta Troi, smîna, cu-
zeu, 12 secertori, cei 12 vintele lui Dumnezeu, 12 se-

apostoli, 4 treiertori sunt certori sînt cei 12 apostoli,
cei 4 evangheliti.



T. Blael, Versuri populare
române, II, 1, p. 98; Gh.
Dem. Teodorescu, Poezii
populare, p. 252, nr. 374.

Cine nu s'a nscut i a
murit ?

— Adam strmoul.

N. Georgescu-Tistu, Folclor
dinjud. Buzu, p. 23. N. Ps-
culescu, Lit.pop. rom.,p. 104.

Cine a murit i nu s'a

îngropat?
— Muierea lui Lot, care

s'a prefcut în stîlp de sare.

Gh. Dem. Teodorescu, Poezii
populare, p. 251, nr. 368.

Cine a fost corbierul cel

mai întîi pe lume?
— Noe.

N. Georgescu-Tistu, Folclor,

p. 23. Gh. Dem. Teodorescu,
op. cit., p. 250, nr. 365.

Ce coco a cîntat i s'a

auzit în toat lumea?
— Cocoul din corabia lui

Noe.

Cf. i N. Georgescu-Tistu, op.

cit., p. 23; Gh. Dem. Teo-
dorescu, op. cit., p. 250, nr.

366; Psculescu, Lit. pop.
rom., p. 104.

Cine de viu s'au îngropat
i mormîntul a umblat i
mortul a cîntat?
— Iona prorocul cînd era

în pîntecele chitului.

N. Psculescu, Lit. pop. rom.,

p. 104

XXII. Cine n'au nscut i
a murit?
— Adam.

CLXXIII. Cine au murit
i nu s'au îngropat?
— Muiarea lui Lot.

CCXI. Care au început
intîiu a face corabiia?
Rspuns: Noe prorocul.

CLXI. Ce coco au cîntat

i l-au auzit toat lumea?
— Cocoul cel din corabiia

lui Noe.

CLXXIV. Cine de viu s'au

îngropat i mormîntul umbla
i mortul în mormînt cînta?
Rspuns: Iona prorocul

in pîntecele chitului.

Dar trstura cea mai interesant a acestor

enigme, cu care i azi se desfteaz tineretul nostru

la eztori, este c ele îi gsesc corespondentul
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lor i în literatura latin a evului mediu. Pentru a

învedera aceasta, dm mai jos, în paralel, cîteva

enigme româneti, culese în vremurile noastre, i
textul latin din secolul al IX-lea, publicat de

Paul Meyer:

— Cine nu s'a nscut i a
murit?
— Adam strmoul.

N. Georgescu-Tistu, Folclor,

p. 23.

— Cine a murit i nu s'a

îngropat?
— Muierea lui Lot, care

s'a prefcut în stîlp de sare.

Gh. Dem. Teodorescu, Poezii

populare, p. 251, nr. 368.

— Qui est mortuus et non
est natus?
— Adam.

— Gojus (sic) corpus non
p. . . tenet in terram?
— Oxor (sic) Loti.

Aceste asemnri izbitoare între folclorul nostru

i textele latine ale evului mediu arunc o lumin
vie asupra chestiunii privitoare la circulaia elemen-

telor de folclor. întrucît reflexe din textele latine

s-au gsit i în domeniul folclorului romanic i
germanic (vezi materialul citat i la Gh. Dem. Teo-

dorescu, Poezii populare, p. 250), asemnrile dintre

enigmele poporului nostru i ale celor din Occident

nu se explic numai pe cale de circulaie oral, ci

i printr-un împrumut, în timpuri i locuri deosebite,

dintr-o surs literar comun: textele bizantine.

In folclorul grec actual enigmele apar în form ver-

sificat (cf. S. Kyriakidis, EXXtjvlxt] Aaoypacpta p. 345).

JGRMINI1LE

Am artat în volumul I al lucrrii de fa c
unele din cele mai interesante legende apocrife se

gsesc zugrvite i pe zidurile exterioare ale vechilor

noastre mnstiri i biserici de sate. Fiindc în

41



paginile ce urmeaz vom mai avea adesea prilejul

s artm strînsa legtur dintre acest capitol

al literaturii noastre vechi i dintre arta profan
i religioas, credem necesar s ne oprim puin i
asupra Erminiilor, manuale de pictur religioas,

dup care se orientau i se mai orienteaz înc
zugravii notri în împodobirea artistic a sfintelor

locauri. Aceasta cu atît mai mult, cu cît, în afar
de indicaii tehnice, unele cuprind i texte apocrife.

Erminiile cuprind instruciuni tehnice, utile zu-

gravilor, privitoare la pregtirea zidului i a culorilor

pentru picturi murale, la inscripiile i citatele

biblice care trebuie s însoeasc diferitele scene

iconografice, la chipul cum trebuie s zugrveasc
vîrsta, atitudinea i faa personagiilor biblice i a

sfinilor martiri i ascei: « Strmoaa Eva, bab
cu prul alb... patriarhul Iacov, fiul lui Isac,

btrîn, cu prul lung, cu barba lung, despicat
in dou ».

Erminiile au fost alctuite în atelierele de lucru

ale zugravilor de la Muntele Athos. Se cunosc nume-
roase manuscripte greceti, care îns se împart in

dou grupe: una scoborîndu-se dintr-o versiune

anonim mai veche, alta pornind de la o redaciune

mai complet i mai sistematizat, compilat în

prima jumtate a secolului al XVIII-lea de iero-

monahul Dionisie din Furna, care a învat în

copilria sa meteugul în Muntele Athos, i de ctre

ucenicul acestuia, Chirii din Hios.

Redaciunea anonim, atribuit Iui Frangos

Cattelanos, începe cu o precuvîntare, în care se

spune c a fost alctuit dup vechile manuale de

pictur bisericeasc ale lui Panselinos i Teofan.

Panselinos este pictorul legendar al Muntelui Athos,

care dup unii ar fi trit în secolul al Xl-lea, dup
alii în secolul al XHI-lea sau chiar al XlV-lea,

dar care mai probabil a trit în secolul al XVI-lea

i a zugrvit cu mult omenesc, sub influena occi-

dental, biserica mnstirii Protaton din Karyes,
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capitala Muntelui Athos. Contemporanul su, Teofan,
care a zugrvit pe la 1573 o biseric în Tesalia, este

reprezentantul colii cretane în pictura bisericeasc
a timpului, coal caracterizat printr-o pstrare
mai credincioas a vechilor tradiii de pictur
bizantin.

Intre cele dou redaciuni greceti ale Erminiilor
— cea anonim i cea a lui Dionisie din Furna —
se gsesc pri identice, ceea ce presupune un proto-
tip comun mai vechi. De alt parte un specialist

german, Ernst Berger, a artat c partea tehnic
a Erminiilor cuprinde indicaiuni privitoare la

pregtirea zidului zugrvit care amintesc tehnica
antic, aa cum ne-a descris-o Vitruviu i Pliniu cel

Btrîn. Georg Ebers a observat c reetele de culori

ne ajut s determinm unele droguri ce se întilnesc

în papirusurile egiptene. Tehnica i reetele consem-
nate în Erminii se sprijin deci pe tradiiuni trans-
mise din vechiul Bizan.
Dup manuscrisele greceti s-au fcut la noi,

dup cum arat d-1 V. Grecu, trei traduceri: una
mai veche, dup o variant a redaciunii greceti
anonime, atribuit lui Frangos Cattelanos, dou
dup redaciunea lui Dionisie din Furna: una de
un anonim i alta de arhimandritul Mitropoliei din
Bucureti, Macarie, în anul 1805. Traducerea lui

Macarie, dei are stîngcii, este totui cea mai
apropiat de textul grecesc, pe care îl urmeaz
chiar în sintax i topic, în chip servil. Textele au
fost publicate în ediie critic i însoite de studiu
de d-1 Vasile Grecu. In aceste tratate de pictur
religioas, care au servit de orientare zugravilor
notri de biserici i icoane, s-au furiat, dup cum
vom vedea mai pe larg în paginile urmtoare, i
destule elemente necanonice. Lucrul nu trebuie
s ne surprind azi, cînd se tie c predicatorii,

melozii i hagiografii bizantini au exploatat
adesea în operele lor unele date mai impresio-
nante ale literaturii apocrife. Vom avea astfel

prilejul s luminm unele aspecte ale icono-
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grafiei noastre religioase, in discordan cu textele

canonice, prin ajutorul Erminiilor i al legendelor
apocrife.

Trecem acum, dup prezentarea textelor, la

legendele apocrife, privitoare la Vechiul Testament.
Le vom urmri în ordinea în care sunt expuse în

hronografe i care corespunde cu cea stabilit de
cronologia biblic. Vom cuta, acolo unde aceasta
este cu putin, legturile cu arta religioas i vom
completa materialul din hronografe cu datele din
Erminii i din întrebri i rspunsuri, precum i
cu unele legende rzlee, pstrate în vechi manus-
cripte româneti, legende care, dac n-au fost

înregistrate de hronografe i nu sunt cuprinse nici

în întrebri i rspunsuri, se leag, totui, prin

cuprinsul lor, de materia pe care o tratm aci.

Pentru a nu îngreuna lectura i pentru a înltura
repetrile de indicaii, vom da bibliografia legendelor
la sflritul ciclului.



LEGENDE APOCRIFE PRIVITOARE LA
VECHIUL TESTAMENT

CDEREA ÎNGERILOR

Legenda despre cderea îngerilor nu se gsete
în Biblie; aluzii îns se gsesc, mai clare, în epistola

soborniceasc a sf. apostol Iuda (versetul 6): «Iar

pe îngerii cari nu i-au pzit vrednicia, ci au prsit
locaul lor, i-a pus la pstrare, sub întuneric, în

lanuri venice, spre judecata zilei celei mari»; în

epistola a II-a a apostolului Petru (partea 2, verset

4): « Cci dac Dumnezeu n-a cruat pe îngerii

cari au pctuit, ci i-a aruncat în iad i i-a dat

peterilor întunericului, inîndu-i spre judecat »

;

i, 'în sfîrit, în Evanghelia lui Matei (XXV, 41):

«... Ducei-v de la mine blestemailor, în focul cel

venic care este gtit Diavolului i îngerilor lui ».

Din aceste date neprecise a crescut legenda despre

cderea îngerilor, pe care hronografele bizantine

ne-o expun, cu o bogie de amnunte plastice,

astfel

:

« A patra zi, cînd au fcut Dumnezeu luminile celi mari

i stelile, întru acea zi au czut Lucafrul din cer, carile

era mai mare peste o cat de îngeri, pentru c s-au mtndrit

întru sine i au zis c-i va pune scaunul su împotriva scau-

nului lui Dumnzu; ce cum au cugetat, îndat s-au desfcut
ceriul i au czut împreun cu toat ceata lui ».

i, explic mai departe hronograful, unii au

czut pîn « în adîncul pmîntului, alii în mare,

alii pre pmînt, alii în vzduh i aceia toi s-au

fcut draci întunecai ». Capitolul se încheie apoi

cu înfiarea zguduirii produse în cuprinsurile

cereti, dup cderea îngerilor:

« S-au cutremurat toate cetele îngereti i s-au ales

Mihail arhanghelul i au zis cu glas mare: s stm bine;

s stm cu frica lui' Dumnezu; i cum au zis acel cuvînt,

au sttut, care unde s-au aflat; i cîi au rmas, iar sînt

îngeri, iar cei czui sînt tot draci».
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Aceast legend — oarecum extra biblic — dar

care oferea un minunat prilej de înlare moral a

cititorilor, a fost firete speculat în crile de edi-

ficare moral a maselor populare, cum erau cazaniile,

în acele texte de Întrebri i rspunsuri i în pictura

bisericeasc. Tratatul de Erminie bizantin a lui

Dionisie din Furna, folosit de zugravii bisericilor

noastre, ddea pentru zugrvirea acestei scene

recomandaiuni care, prin unele amnunte, amintesc

textul hronografelor

:

« Ceriul. . . i H<risto>s ezînd pe scaun ca un împrat,
iind evanghelie,zicînd: ,,Vzutu-l-am pre Satana, ca fulgerul

czut din ceriu", i împrejurul lor cetele îngerilor stînd cu

fric, i Mihail stînd la mijloc i pe Hristos, artîndu-1 la

celelalte cete, le grete într-o hîrtie: „S stm bine, s stm
cu fric

li
. . . ».

Apoi dealuri, o prpastie mare cu inscripia

«Tartarul». i, în sfîrit,

«ceata Luceafrului surpîndu-se de la ceriu; i pre cît

sînt mai sus, luminoi îngeri surpai, iar mai jos ali îngeri

mai negri i mai jos alii i mai întunecai, i mai din jos,

iar alii jumtate draci i jumtate îngeri i alii iari
disvîrit dimoni, întunecai i negri» 1

.

Legenda despre cderea îngerilor, la care face

aluzie textul evangheliilor, povestit plastic de

vechile hronografe bizantine, începînd cu Malalas

din veacul al Xl-lea, trecut apoi în cazanii i în

alte texte religioase, zugrvit apoi pe zidurile

vechilor mnstiri i biserici, s-a rspîndit adînc

i în tradiiile orale ale popoarelor ortodoxe. Ver-

siuni — unele asemntoare cu textul hronogra-

felor— au fost culese din toate cuprinsurile pmîn-
tului românesc: din Bucovina, din Ardeal, din Oltenia,

din Moldova, din Muntenia. Cum de altfel e firesc,

legende asemntoare se gsesc i la popoarele

vecine, ca de pild la bulgari, la sîrbi, la rui (vezi

bibliografia mai jos la pag. 68). Firete c sursa

1 Vasile Grecu, Cri de pictur bisericeasc bizantin,

Cernui, 1936, p. 105.
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principal trebuiete cutat în prototipele bizantine
scrise, dar nu se poate respinge nici putina unei
circulaii a legendelor i pe cale oral, de la popor
la popor.

LUPTA ARHANGHELULUI MIHAIL CU SATANAIL

In legtur cu legenda cderii îngerilor st o
alt legend apocrif, cu trsturi bogomilice,
necunoscut pîn acum la noi, pe care am gsit-o
într-un miscelaneu pstrat în Biblioteca Academiei
Române (nr. 1282, f. 164—177). In manuscript,
legenda poart titlul: Povestea lui Satanailu cumii
s-au trufitu împotriva ziditorîului D<u>mnezeu cu
gîndul i cum au czut dinu ceriu de s-au fcut
din înger luminat, de s-au fcut dram. Dei textul
a fost copiat la începutul secolului al XVIII-lea,
totui, unele particulariti morfologice i lexicale
(despre cu înelesul: deasupra <lat. de 4- super =
peste; întunerecile = mulime [de îngeri]) ne îndrept-
esc a crede c deriv dintr-un prototip anterior—
poate din secolul al XVII-lea. Iat, în linii mari,
cuprinsul naiv al acestui text care, dup cum vom
vedea îndat, st într-o strîns conexiune cu un
ciclu bogat de legende i de colinde culese în zilele

noastre din gura poporului:
Dup ce Dumnezeu a creat pe om dup chipul

i asemnarea sa, 1-a aezat în rai i 1-a împodobit
cu atîta slav, încît i se închinau toi îngerii. Lucifer,
nemulumit de aceasta, a strîns în jurul lui cetele
cereti, a luat vemîntul, stema i steagurile Domnu-
lui i i-a aezat scaunul deasupra norilor. Dumnezeu
chem atunci pe cei patru arhangheli i, destinu-
indu-le c va judeca pe îngerii rzvrtii, la o a
doua venire, cînd nu va mai împrai moartea pe
pmînt, sftui pe arhanghelul Gavril s plece împo-
triva lui Satanail. Arhanghelul nu îndrzni, înspi-
mîntat de puterea lui Satanil. Dumnezeu trimese
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atunci pe arhanghelul Mihail care, scoborîndu-se la

al doilea cer, îi lu spada cea de moarte, întinse

aripile lui, « ca de 40 de coi », i « bucinînd », se

scoborî spre praînt. Satanail, auzind buciumul i
zrind pe arhanghel venind spre el, îi lu i el spata

morii, arcul i sgeile i iei la rzboi. Arhanghelul

se prefcu c a venit s i se închine i el i sa admire

creaiunile lui. Satanail, încîntat, îl primi cu bine

i-1 aez pe scaun, alturi de el. Dumnezeu deschise

atunci uile raiului i rsri soarele — dup cum îl

prevestise pe arhanghel— înfierbîntat de apte
ori mai mult, încît aprinse munii i codrii i pmîntul.
Satanail, dogorit de cldur, purcese cu îngerul la

mare, în fundul creia se afla un « iezer » rcoros.

La rm, Lucifer, dup ce lu jurmîntul de credin
al arhanghelului, se arunc în ap cu atîta putere,

c se cutremurar adîncurile. Sf. Mihail, care atît

atepta, dup ce trînti la pmînt slugile lui Satanail,

îi lu zborul ctre al doilea cer cu podoabele raiului.

Duhul cel ru, înelegând c a fost amgit, iei din

fundul « iezerului », dar Dumnezeu înghe apa mrii
pe o adîncime de 200 de coi. Satanail nu se d
btut, ci roase cu dinii ghiaa i se ridic în vzduh
dup arhanghel, li ajunse aproape de cer i-1 apuc de

piciorul stîng i de mîna dreapt. Sfîntul Mihail, dup
sfatul Domnului, îl lovi cu spata i-1 prbui în fundul

mrilor. Dumnezeu aez atunci pe arhanghel în

locul pe care-1 avusese mai înainte Satanail, i «multe

întunerece de îngeri » venir s slveasc pe biruitor.

Textul românesc deriva dintr-un prototip bulg-

resc. In literatura bulgreasc se cunosc pîn acum
dou versiuni: una copiat în 1796 de popa Puncio,

în satul Mocre (Lomsk), pstrat acum în Biblio-

teca Naional 'din Sofia, sub cota 693, alta într-un

sbornic, ' copiat în anul 1820 de Pîrvan Vîlciov,

ucenicul dasclului Dimitrie din Vidin, i aflat acum
în Biblioteca Facultii de teologie din Sofia, sub

cota 232. Textul a fost publicat recent de prof.

Iordan Ivanov într-un studiu. Versiunea româ-

neasc se deosebete îns de textul bulgresc publicat
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de dl. Ivanov, fiindc, pe de o parte e mai complet,
cuprinde incidente omise din textul bulgresc
(îngheul apei dup ce a intrat Satanail în ea), pe de
alt parte, înltur incidente din versiunea bulg-
reasc (convorbirea final a lui Mihail cuDumnezeu).

Aceast legend pe care o gsim în textele noastre
vechi este foarte rspîndit în folclorul poporului
nostru i al popoarelor slave, de unde s-au cules
versiuni de ctre Dragomanov i Drinov.

Ea este prototipul apocrif al ciclului de colinde
« prada în raiu », apocrif pe care îl bnuia dl, Alex.
Rosetti în studiul su despre Colindele religioase
la români (p. 57), dar care nu se cunotea înc pîn
acum în literatura noastr.

în cele mai multe colinde din acest ciclu obiectul
furat nu este, ca în legenda scris, stema, vemîntul
i steagurile Domnului, ci soarele, luna, stelele, ca
i în unele legende slave, culese de Vuk Karadzic,
Drinov .a. (vezi amnuntele mai jos în bibliografie,

p. 73). Unul din cele mai frumoase, prin puterea
dramatic— aflat în colecia Gh. Dem. Teodorescu—
începe cu înfiarea teatrului unde se petrece aciunea

:

« Sus în slava cerului,

La poalele raiului,

La scaunul Domnului,
La scaun de judecat,
Unde s'adun lumea toat,
Mas mîndr mi-e întins
i de sfini measa-i cuprins. . . »

i, pe cînd Domnul « la mas se punea, pîine,
vin blagoslovea », zrete, venind într-un suflet*
pe arhanghelul Gavril i pe sfîntul Mihail, care,
cum ajungeau la mas, « drept la Domnu-îngenun'
chia» i-i spun cum dup plecarea lui i a sfinilor,
idolii au dat nval i au prdat tot raiul:

« Luat-au luna
Cu lumina;
Luat-au idoli zorile,

Zorile cu razele;

Luat-au idoli stelele.

[Stelele cu florile;

Luat-au idoli soarele,
Soarele, odoarele.

Raiul de se'ntuneca,
Iadul de se lumina. »
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Dumnezeu le trimite în ajutor pe sf. Ion, pe

sfîntul Ilie i pe sfîntul Petre, care ptrund în iad.

«Ion botezînd, Ilie fulgerînd i sfîntul Petre ploi

btînd ». Idolii se înspimînt, cad în genunchi, se

dau botezului: arhanghelii Gavril i Mihail pun

mina pe odoarele cerului i le aduc înapoi:

« Iadul de se'ntuneca,

Raiul de se lumina. »

în cele mai multe versiuni îns, legenda este

contaminat cu motivul zapisului lui Adam
_

i
subordonat unei lmuriri: pentru ce este scobit

talpa omului? Dup ce Satana a încheiat zapisul

cu Adam, prin care acesta ceda Satanei pe cei ce

vor muri din neamul su, în schimbul pmîntului

care era creaiunea duhului ru, Dumnezeu, yrînd

s smulg zapisul din mîna lui Satan, a trimis în

acest scop pe sf. Ilie. Acesta, luînd form omeneasc,

a intrat ca argat la Satana i, dup ce îi cîtig

încrederea, într-o zi, pe rmul mrii, îlaî s se

scufunde în ap ca s aduc nisip de pe fund. Diavolul

se arunc în ap, lsîndu-i pe rm vemîntul.

Arhanghelul scoate atunci zapisul din hainele

Satanei i se înal spre cer. Diavolul, simind, d
s ias din ap, dar Dumnezeu înghea apa. Dia-

volul o rupe i se ia dup arhanghel. II ajunge la

poarta cerului i-1 înha de picior. Sf. Mihail,

învat de Dumnezeu, lovete cu spata pe Satana,

care 'se scufund în abis cu o fîie din talpa arhan-

ghelului. De-atunci a lsat Dumnezeu ca toi oamenii

s aib talpa piciorului scobit.

în sfîrit, într-un alt ciclu de legende, motivul

luptei arhanghelului cu Satana este împletit cu

legende populare ce stau în legtur cu Protoevan-

ghelia lui lacob. Dup isclirea zapisului, îngerul,

sau chiar Adam în alte versiuni, ispitete pe diavol

ca s afle în ce chip sîngele lui va scpa din întu-

neric. «Cînd se va nate fiu din Duhul simt» fu

rspunsul Satanei i de aci legenda se îmbin cu

date din Protoevanghelia lui lacob (Gf. bibliografia

mai jos la pag. 73).
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ADAM. NUMELE LUI

La nunile noastre rneti, tinerii, înainte de

a pleca la biseric, îngenunche pe nite licere dina-

intea prinilor, care stau pe scaune împreun cu
rudele mai apropiate. în acest moment solemn,

se ridic « vornicelul » care st la captul scaunelor

din dreapta i rostete o « oraie » prin care cere

binecuvîntarea prinilor asupra tinerilor, pomenind
de creaiunea omului, de Eva care a fost dat lui

Adam ca tovar. La pasagiul creaiunii omului,

unele « oraii de iertciune » introduc urmtorul
episod

:

«'a mai trimes Dumnezeu
In patru unghiuri de lume;
i-au adunat 4 slove

De-au fcut un nume;
Au trimis Ia Rsrit,
La amiaz i la asfinit,

i la miez de miaznoapte
i adunar 4 slove din carte,

i a tîlmcit numele
Strmoului nostru Adam. »

Episodul acesta nu este îns o creaiune a
fanteziei poporului nostru, ci el a ptruns în oraiile

de nunt din literatura scris. în hronografele româ-
neti tip Cigala i Dorotei de Monembasia —la

capitolul despre Adam citim, între altele, c
a Acest nume al lui Adam se scrie cu patru slove : slova

dintîi, A, arat partea despre rsrit; iar slova a doua iaste

D, arat partea despre apus; iar slova a treia iaste A, arat
partea despre miaznoapte; iar slova a patra iaste M,
arat partea despre miazzi ».

în limba noastr aceast explicare este cu totul

obscur. De ce bunoar, prima liter din numele
Iui Adam, A, ar arta partea despre rsrit, i a
treia, tot A, ar arta partea despre miaznoapte
i a doua, D, ar arta partea despre apus? Textul
grecesc al hronografelor ne lmurete îns pe deplin

asupra acestui pasagiu curios. Iat explicarea pe
care ne-o dau textele greceti ale hronografelor:

53



Prima liter din numele lui Adam, A, amintete

cuvîntul ctvaxoXv) (= rsritul); a doua liter D —
8um (apusul); a treia liter, A— #pxto<; (= miaz-

noapte); a patra M — ^eo-vjEzPpioc (miazzi). Legenda

are aci ca punct de plecare coincidena dintre literele

care alctuiesc numele lui Adam i dintre literele

iniiale ale cuvintelor greceti care indic cele

patru puncte cardinale.

Aceast legend bizantin— intrat în literatura

noastr prin hronografele lui Cigala i Dorotei de

Monembasia, prin textul întrebri i rspunsuri

(cu deosebire versiunea: întrebrile sjîntului Vasilie

cu Grigorie Bogoslovul, v. ms. 3 518, Bibi. Acad.

Rom., f 65) si prin compilaia slav despre Lemnul

crucii (cf. voi. I, p. 155 i urm.) — îi are sursele

ei mai îndeprtate în vecbile tradiiuni talmudice,

unde se spune c trupul lui Adam a fost creat într-un

loc curat, anume Locul Templului, din pmînt

rou, negru, alb i cafeniu, luat din cele patru pri
ale lumii. La arabi, aceast legend a fost pus
în legtur cu culorile felurite ale raselor omeneti;

de aceea oamenii au unii culoarea roie, alii neagr,

alii alb i alii cafenie, pentru c strmoul lor

a fost fcut din pmînt care avea în sine aceste

patru culori.

într-un alt ciclu de oraii de nunt, creaiunea

omului este explicat, nu prin punctele cardinale

din care Dumnezeu a luat pmîntul, ci din elementele

diferite din care 1-a alctuit, astfel:

«'a mai fcut Dumnezeu
Pe strmoul nostru Adam,
Care ne tragem toi din neam.

Dup ce 1-a zidit din opt pri:
L-a fcut cu sîngele din rou,
Frumusea din soare,

Dup chipul i asemnarea sîniei sale,

Cu auzul din vînt,

Cu oasele din piatr 1
.

»

1 El. Sevastos, Nunta la români, p. 175.
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Dar, dei oraia ne spune c omul a fost creat

din opt elemente, totui nu înir decît patru:

rou, soare, vînt, piatr. Alt oraie pomenete:
« trupul din lut, ochii din mare, frumuseile din

soare, auzul din vînt, sufletul de la duhul sfint » l
,

alt oraie ne d varianta « cu sufletul din vzduh »
2

,

iar alta adaug : « minte din slava îngerilor » 3
.

Cum vedem, nici una nu numete complet cele opt
elemente din care a fost zidit omul. Textul întreg

îl aflm în întrebri i rspunsuri, care este proto-

tipul acestor oraii.

«Din cîte trii au fcut Dumnezeu pre Adam? — Rs.:
Din opt pri; trupul din pmînt, oasele din piatr, sîngele

din mare, ochii din soare, cugetul din nour, suflarea din

vînt, înelepciunea din lumin, iar prorocîa din Duhul
Sfînt».

Aceast legend cuprins în oraii este destul

de rspîndit în poporul nostru. Numeroase versiuni

au fost culese din toate inuturile româneti: din

Ardeal, din Muntenia, din Moldova, din Bucovina
(vezi mai jos bibliografia). Legenda a colindat de
altfel literaturile i folclorul tuturor popoarelor.

S-au gsit la slavi, la englezi, provensali, francezi,

germani, în literatura latin a secolului al XHI-lea,
la parsi, la arabi 4

.

Intr-un alt ciclu de întrebri i rspunsuri se

spune c omul a fost « urzit » din patru « stihii

»

adic:

«din sînge i din flegm i din fiere galben i neagr. Deci
sîngele omului iaste fierbinte i apos i iaste fcut din vînt,

iar flegma iaste rece i apoas c iaste din ap, iar fierea

galben iaste fierbinte i uscat i iaste din foc, iar fierea

cea neagr iaste rece i uscat, aceia iaste din pmînt ».

1 Ibidem, p. 182.
a Ibidem, p. 194.
3 S. FI. Marian, Nunta la români, p. 192— 193.
4 Vezi textele adunate de Reinhold Kohler, Kleinere

Schriften zur erzâhlenden Dichtung des Mittelalters . . . herausg.
von Johannes Boite, Berlin, 1900, voi. II, pp. 1— 7.
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CAE* I AVEL

Pe canavaua textului biblic despre fiii lui Adam
este brodat o legend menit s rspund la nedu-
merirea care aîa curiozitatea popular: cum a
putut trece prin capul lui Gain gîndul de a scpa
de fratele su, omorîndu-1, cînd pîn atunci moartea
nu era cunoscut. Legenda pornete de la firele

datelor biblice, artînd cum Gain, cuprins de invidie
i ur împotriva fratelui su, fiindc numai lui îi

primea Dumnezeu jertfa i-i «îmbogea agonisita»,
se frmînta cu gîndul cum s scape de el. Ideea i-a

dat-o diavolul, într-o zi pe cînd Avei se apropiase
cu turmele lui de nite stînci, la poalele crora Gain
îi ara ogoarele. Pe cînd oile stteau culcate în umbra
stîncilor, diavolul, prefcut în chip de ap, a pr-
vlit cu coarnele din vîrful lor o piatr uria peste
o oaie care a murit pe loc. Gain, vzînd aceasta,
lu i el o piatr i o ascunse. Apoi, amgind pe
fratele su, îl aduse la locul unde ascunsese piatra
i-1 ucise. Legenda aceasta, transmis de hronografe,
se gsete încorporat i în acel mozaic de Întrebri
i rspunsuri care a intrat în literatura noastr
înainte de jumtatea secolului al XVII-lea K tntr-o
versiune pstrat într-un ms. din colecia Gaster,
la întrebarea: «Cine 1-a învat [pe Cain s ucig
pe fratele su] de vreme ce el nu tia s ucig ? »—
se rspunde:

« Diavolul I-a învat, cci el fiind uciga d'începutul
Iui, au artat i lui Cain cu chip de orînduial ca acesta;
c pscînd caprele pe lîng un munte înalt, iar diavolul s
fcu un ap mare i s sui de-asupra pietrilor pe munte;
i rstogoli o piatr mare cu coarnele; i viind piatra în jos,
au lovit o capr în cap, i au murit. Aceasta vzînd i Cain,
ucis i el pe frate-su Avei ».

Ptruns astfel pe dou ci în literatura scris,
legenda a avut o lung vitalitate i în masele populare,

1 Al. Ciornescu, în Cercetri literare, publicate de
N. Cartojan, I (1934), p. 55.

w

de unde a fost culeas în zilele noastre de S. T.
Kirileanu i reprodus de Tudor Pamfile în Povestea
lumii de demult (pp. 113—114), firete, puin defor-

mat, cci diavolul nu mai este aci instigatorul.

Legenda popular, aa cum o cunoatem din
versiunea publicat de S. T. Kirileanu, se împle-
tete în partea final cu un alt motiv, menit s explice

cum a învat Adam s îngroape pe Avei. Pe cînd
sttea cu Eva lîng trupul lui Avei— spune legenda
popular — vede cum o vrabie, care avea un gîndac
în cioc, îl pune jos i-1 acopere «cu rîn ori cu
nisip — cu ce-o fi gsit— i la urm a zburat în

treab-i ». Adam vzînd aceasta, s-a gîndit s fac
i el la fel, ca s nu lase trupul fiului lor s-1 mnînce
cîinii ori corbii, « ca pe un hoit ». Motivul acesta
se regsete i în literatura noastr în textul între-

bri i rspunsuri i îi are originea, precum a artat
Dhnhardt (Natursagen, I, p. 249) în literatura

rabinic i musulman, unde îns în locul vrabiei

apare alt pasre: corbul. Chiar Coranul (surata V)
ne spune c « Dumnezeu a trimes un corb ca s-i
arate lui Cain c trebuie s-i îngroape fratele în

mormînt ».

OMORÎEEA LUI CAIN; ORIGINEA CÎEVILOR

Dup uciderea lui Avei, Biblia ne povestete,
c Dumnezeu a blestemat pe Cain ca s nu aib
spor în lucrul pmîntului i ca s-i duc viaa
« gemînd i tremurînd ». Hronografele bizantine,
dînd mai mult relief blestemului, îl completeaz
cu o veche legend talmudic.

« Atîta — adaug textele intrate în literatura noastr —
îi tremura tot trupul cît nu putea s-i duc mîna la gur
s mnînce i nu era suferit de nici un om... pmîntul
înc îl urîse i munca nu-i folosea nimica ».

Neputîndu-se liniti locului, plec cu soia Iui

în ara Naid, i acolo a nscut pe Enos, din care
au ieit mai multe generaii de copii, pîn la Lameh.
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Acesta la btrînee, pierzînd vederea, i-a luat un

« poslunic » care-1 conducea i care-i îndrepta arcul

cînd voia s trag cu sgeata. Lameh, umblînd

prin pduri, sgeta fiare slbatice, pe care apoi

le jupuia de blane pentru a face îmbrcminte,

fiindc— explic hronograful— « pe vremea aceea nu

se mînca nici un fel de fiare ». într-o zi, pe cînd

Lameh umbla astfel dup vînat, se aude deodat,

dintr-un tufi, un fonet. « Poslunicul », crezînd

c este o fiar, îndreapt arcul lui Lameh spre

locul de unde se auzise zgomotul. Dar nu era nici

o fiar, ci Cain, care colinda pdurea «umblînd

cum îl pedepsise Dumnezeu ». Din easta lui Cain

s-a fcut o fîntîn împuit, din care apoi au izvorî

nite viermi mari cu patru picioare, ou capete i
cu urechi. Din acetia au ieit apoi cîinii.

Legenda aceasta, împreun cu paralelele ei în

celelalte literaturi, a fost studiat de Dhnhardt
i colaboratorii si (în Natursagen I, p. 250 i urm.).

Ea e format din întreeserea a dou motive diferite:

unul, avînd de scop s lmureasc pasagiul obscur

din biblie, în care Lameh, adresîndu-se femeilor sale,

le spune: « Ascultai glasul meu, femeilor lui Lameh,

bgai în urechi cuvintele mele, c brbat am omorît

spre ran mie i un tînr spre vtmare mie » ;
a

doua legend are de scop s explice originea cîinelui.

Primul motiv este o veche legend talmudic,

care se gsete consemnat în scrierile rabinice,

unde copilul care-1 conduce pe Lameh este însui

fiul acestuia: Tuwal-Kain.

Aceast legend rabinic a intrat de timpuriu

în literatura siriac i arab i a ptruns apoi în

literatura cretin a evului mediu ; o gsim în Orient

la Eutyches (secolul V), la Mihail Glykas (secolul XII)

s.a.; în Occident e amintit de Hieronim (ep. 26

âd Damasium), de Petru Comesor— Pierre le

Mangeur— în Historia scholastica i de alii.

Al doilea motiv, îns, din legenda hronografelor,

privitoare la naterea cîinilor din viermii ieii

din trupul lui Cain, nu-i gsete îns corespondent

5S

nici în legenda talmudic, nici în literatura siriac

sau armean. Ea este, dup cum a artat Liebrecht

(Zur Volkskunde, p. 80) de origin bizantin,

învatul german a observat cu dreptate c parale-

lismul cuvintelor Kal'v (Cain), Kiicov (cîine) i
CTxouXtxta (viermi), axtiXot. (cîini) a putut forma punc-

tul de plecare al legendei. Procesul acesta de for-

maie a legendelor pe temeiul unor etimologii popu-

lare este un procedeu obinuit în folclorul universal.

URIAII

Dup moartea lui Cain, hronografele povestesc

pe scurt viaa celorlalte personagii biblice pîn
la Avraam. Accentuînd asupra datelor biblice,

hronografele insist asupra staturii lor gigantice,

astfel

:

« Pre acea vreme, cînd ai auzit c-au fost Nevrod împrat
înc era uriaii cei mari, c i Nevrod împrat înc era uria
i sa bizuia toi trii lor i par a s închina lui Dumnezeu,
s închina cine la ce-i btea inima».

Aceste date biblice, altoite pe vechile mituri

ale lumii greco-romane despre titani, sunt sursa

credinelor i legendelor populare actuale despre

uriai, cari se gsesc i la popoarele vecine: ruteni,

ucraineni, rui albi, calmuci, bulgari. Legendele

despre statura uriae a primilor oameni, aflate în

hronografele bizantine, stau în legtur cu apo-

crifele privitoare la Adam (vezi voi. I, p. 162) care

la rîndul lor se sprijinesc pe vechi tradiiuni talmu-

dice, unde se spune c Adam, cînd a fost creat, era

aa de mare c umplea pmîntul de la o margine

la alta, dar c, dup ce a pctuit, a devenit cu

totul mic (cf. Dhnhardt, Natursagen, I, p. 246).

Aceast credin despre mrimea lui Adam se res-

frînge i în Alexandria noastr, care ne spune c
Alexandru cel Mare, dup ce a btut pe Darie

împrat, rzbate în nite pustieti unde d peste
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« un om legat de un munte cu verigi de fier i era lung de

500 de coi i gros de 400 de coi. . . i o femeie lung de

(400 de coi) i groas de 300 de coi ... i aa socotir filo-

zofii: s fie aceti oameni Adam i Eva pîn la naterea lui

Hristos . . . »
a

In tradiiile poporului român, uriaii sau jidovii,

cari au locuit înaintea noastr pmîntul, erau aa
de mari, încît într-o vreme, o feti a unui uria,

vzînd pe pmînt oameni de-ai notri arînd arinele,

i-a cules în poal, cu boi, cu pluguri i i-a dus mirat
la maic-sa:
— Uite maic, ce gsii colea pe cîmp. Nite mute

zgîriau pmîntul!
— Hi. . . ce-ai fcut fetio ? Du-i îndrt, c tia

sunt oamenii cari or s rmîn pe pmînt dup
ce ne-om prpdi noi.

Numirea pe care le-o d poporul nostru de jidovi

constituie o dovad a influentei biblice.

AVRAAM

Asupra lui Avraam, strmoul iudeilor, care

dup Biblie fcuse cunoscutul legmînt cu Dumnezeu,
hronografele noastre se opresc pe larg. Ele ne poves-

tesc c pîn la Avraam toi uriaii se închinau la

idoli, i c Avraam singur pomenea în rostul (
=

gura, lat. rostrum) su pe Dumnezeu. El ajunsese

la vîrsta de 60 de ani, strduindu-se « s întoarc

pe tat-su s creaz în Dumnezeu i s prseasc
bozii ». într-o noapte, neputînd sa doarm i privind

mreia i armonia bolilor cereti, fu cuprins de

atîta misticism, încît, pe cînd toi dormeau în cas,

s-a furiat pe nesimite afar i a dat foc casei,

unde tatl su inea « bozii vrsai de aur i de argint,

de au ars ». Deteptîndu-se din somn i vzînd

1 N. Cartojan, Alexandria în literatura româneasca,

Noi contribuii, Bucureti, 1927, p. 86, rînd 9—23 (dup
Codex Neagoeanus, anul 1 620)

.
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vîlvtaiele focului, tatl lui Avraam i ceilali copii

au alergat s le sting, dar flcrile au mistuit totul.

în învlmeala produs, fratele lui Avraam, care
a intrat prin foc în cas s scoat idolii, a fost cuprins
de flcri i a ars acolo.

Sursele îndeprtate ale acestei legende sunt
tradiiile talmudice, de unde prin scriitorii evrei

elenizai, Philo i Iosef Flavius, a trecut la istorio-

grafii bizantini i s-a rsfrînt pîn în ultimele
hronografe.

MOISE

Hronografele povestesc ca, dup ce Moise a fost

înrcat, a fost adus la curtea faraonului, unde fiica

acestuia 1-a adoptat. într-o zi, pe cînd se afla la

osp, faraonul, micat de frumuseea copilului,

1-a luat în brae i-1 desmierda, dar copilul, punînd
mîna pe cununa din capul lui, a aruncat-o jos.

Faraonul s-a înfuriat ru i se gîndea s omoare
copilul. Fiic-sa îns a intervenit, struind de el

s nu omoare degeaba « un prunc nepriceput ». i,
ca s-1 încredineze c copilul a fcut-o din naivitatea

lui copilreasc, a cerut s se pun înaintea copi-

lului, într-o tipsie, galbeni i într-alta jratec,
« deci de s va tinde la galbeni, vei crede c se

pricepe, iar de s va tinde la jratec, vei crede
Mria Ta c este prunc brudiu ».

Faraonul fcu precum îl povuise fiica sa;

copilul întinse mîna la jratec, lu un crbune i-1

bg în gur arzîndu-i limba. De atunci a început
el s griasc gîngav i a vorbit astfel pîn la moartea
sa. Dar aceast întîmplare i-a mîntuit viaa, cci
împratul, convins c copilul i-a azvîrlit coroana
« din brudie », i-a potolit mînia.

Gaster în Literatura popular român a artat
c legenda este de origin talmudic i a fost pls-
muit probabil din nevoia de a explica printr-o

intervenie divin gîngvia lui Moise de care pome-
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nete Sf. Scriptur i care ar prea curioas tocmai
la omul pe care Dumnezeu 1-a ales ca s aeze
temeliile vieii politice a poporului ales. Forma cea
mai veche a legendei se afl încorporat în Genesis
ni&Z>a din secolul al V-lea, este pomenit apoi de Sefer
Hajascher, a intrat în urm în cronica numit a lui

Moise, din secolul al X-lea i a fost tradusa de curînd
i în limba german, într-o colecie de folclor iudaic
a lui Micha Iosef bin Gorion K Din literatura rabi-

nic, legenda a trecut la scriitorul evreu de cultur
greac din Alexandria, Iosef Flavius, prin care apoi
a ptruns în istoriografia bizantin.

SOLOMON

Despre alte figuri i episoade biblice cu caracter
apocrif, pomenite în hronograf, ca despre Melchi-
sedec, lemnul crucii i împrteasa Sibila, ne-am
ocupat în tomul I al acestei lucrri.

Figura împratului Solomon, pe care Biblia
ni-1 înfieaz ca pe prototipul frumuseii i al

înelepciunii, luase în folclorul iudaic proporii
uriae. Gîteva din trsturile legendare ale folclo-

rului ebraic s-au pstrat i în vechile noastre hrono-
grafe. Astfel este întîlnirea lui Solomon cu împ-
rteasa Sava, « ce se dzicea elineate Sivila împr-
teasa ». Sivila, aflînd de înelepciunea lui Solomon,
s-a ridicat de la marginea pmîntului, cu mult
aur i pietre scumpe i a purces, « cu mare putere »

spre Ierusalim. Aci, « adunîndu-se » cu împratul,
începur a « vorovi » în pilde adînci, cci i Sivila

era aa de îneleapt, încît împrai din mari
deprtri trimeteau s afle de la ea sfat.

Dup ce s-a luptat mult vreme s-1 înfrîng
pe Solomon, Sivila, la plecare mai încerc o ultim
ispit. Aduce fete tinere i copii « deopotriv cu

1 Die Sagen der Juden. Moses, Frankfurt, a.M., 1926,
Rutten & Loning, pp. 45— 48 i 381.

fetele»; poruncete s-i tund la fel; îi îmbrac pe
toi i toate într-un chip i, înfiîndu-i împratului,
îi cere s aleag fetele de biei. împratul, mirîndu-se
de iscusina Sivilei, ceru s li se dea ap ca s se
spele pe mîini i din felul cum se splau, alese bieii
desfete «c feii se spla pre mâini i pre obraz
apsat i tare, iar featile s spla linior'i smearin ».

Sivila, uimit de înelepciunea lui Solomon, zise în
auzul tuturor «mai multe vdzuiu cu ochii mei, decît
audziu cu ureachile mele pentru Solomon împratul ».

Gaster a artat c forma cea mai veche a acestei
legende se afl în comentarul agadic la cartea Esrei,
alctuit în secolul al V-lea. Din literatura ebraic,
legenda a intrat în opera lui Mihail Glykas i a trecut
apoi din hronograf în hronograf, pîn a' ajuns la
hronografele neogreceti din secolul al XVI Mea.

Hronografeîe noastre ne mai dau despre împ-
ratul Solomon cîteva date interesante privitoare la
inteligena lui supranatural. Ele ne spun anume
c împratul

« a aflat firea a tot ce iaste în lume, a oamenilor, a dobitoa-
celor, a paserilor, a gadinilor, a petilor, a orbilor, a jivi-
nilor... aijderea i plantele i crugurile i toat tocmala
cerului i de suptu ceriu; tia i cum va lega pre diavoli i
cum îi va chema pre numele lor; aijderea toate leacurile
i toate doftoriile i toate ierbile, care de ce leac era...
acestea toate le-a cunoscut Solomon cu înelepciunea sa ».

Aceast latur legendar despre marea iscusin
i miestrie a lui Solomon a ptruns în folclorul
tuturor popoarelor i a atras în jurul personalitii
regelui biblic o sumedenie de superstiii i legende
din alte cicluri. Culegerile de folclor românesc au
scos la iveal un bogat material în aceast privin
despre prea cumintele sau prea mintele ori prea-
minte— Solomon. într-o legend se povestete astfel
cum a vroit împratul Solomon s se nasc a doua
oar, dar curiozitatea i nerbdarea poporului su
a zdrnicit miestria lui \ într-alta « preminte

1 Ion Creang, VIII, p. 145.



Solomon» scap un om de arpele nerecunosctor

care i se încolcise în jurul trupului l
. In alt ciclu

de legende Solomon apare ca un duman al uurinei

si nestatorniciei femeieti. El « cîntrete mintea

mamei sale Eva », surprinde legturile ei cu Satana,

sau cu unul din curtenii si, i le pune sub c-cn^ i

este blestemat s se scoboare pîn în fundul marii

si s se urce pîn în înaltul cerului. împlinete

prin iscusina lui amîndou minunile i scap de

blestem

în legtur cu figura legendar a regelui Solomon

stau si credinele în solomonari « vrjitori, magi cu

puteri supranaturale». Un asemenea solomonar

dup o legend culeas de N. Sulic de la « batonul

crturar)) Ion Pito, «iscusit cititor la diferite

priveghiuri

»

3
, a scpat într-o vreme îndeprtata

oraul Braov, de mulimea obolanilor care se

prsiser în locul unde este azi piaa publica. «Prin

puterea lui magic a trecut peste Tîmpa întreaga

ceat a acestor lighioane ». Legenda aceasta, obi-

nuit si în legendele i basmele popoarelor ger-

manice; se împletete în legenda braoyeana cu o

alta menit s explice stema oraului. Un obolan

mai btrîn, continu legenda lui Ion Pito, rammind

mai în urm i strîmtorat de copii, s-a ascuns m
scorbura unui stejar.

« Copiii s-au grmdit cerc în jurul copaciului i *u început

s îmmteasc scorbura cu bîtele. . . cînd colo ce sa vezi?

Scorbura se crp, iar copiii au fost orbii de o lumin nea-

teptat ce strbtea prin crptura scorburei».

Acolo se afla coroana lui Solomon împratul,

care a adus pe români la Braov i care, fugrit de

turci o ascunsese acolo. Astfel au pus mîna saii

pe coroan si de atunci a rmas ca marca Brao-

vului s fie o coroan cu un mnunchiu de rdcini,

1 eztoarea, V, p. 49. _

2 E. N. Voronca, Datme i credine, p. yt>y.

s N. Sulic, în Gazeta Transilvaniei, 1898 nr. din 28

august/9 sept.) în josul paginei.

iar cetatea Braovului s se numeasc pe ssete
« cetatea coroanei, Kronstadt ».

In alte legende populare, solomonarii sunt înf-
iai ca nite oameni cu puteri supranaturale, care

încalec pe balaurii, care fierb pietrele nestemate
i urcîndu-se deasupra norilor, « fierb piatra sau
grindina i o duc în direcia în care vor ei ». Alii
au puterea de a îndeprta grindina care st s cad
asupra satului lor. Un asemenea «solomonar», care

lua un adevrat bir de la constenii si, a fost gsit
în satul Giuleti, de S. Mihilescu, în vara anului

1892, cînd a venit ca învtor acolo K Despre
solomonari ne vorbete i Lexiconul de la Buda
(1825) astfel: « Solomonar imbricitor; garabanczas
deak; Wettermacher, Wettertreiber Lumpenmann ».

Friedrich Miiller, în colecia sa Siebenburgische

Sagen, aprut în Braov la 1857, ne d la pag.
177—178 o interesant legend: Die Erben von
Salamonis Weisheit. împratul Solomon era un
mare vrjitor. El putea, prin cuvinte magice, s
deschid sau s închid cerul. El putea s înghee
apa din rîuri, el putea s o aduc peste cîmpii.

Motenitorii înelepciunii sale se numesc solomonari 2
.

PKOROCUL IEREMIA I DRÎMAREA IERUSALIMULUI

Legenda aceasta, în legtur cu prototipele ei ebra-

ice, a fost studiat pe larg de Gaster într-un articol

publicat în Monatschrift fiir Geschichte und Wissen-
sckaftdes Judenthums (XXX, 1881, p. 78 i urm.; 130
i urm.; 386 i urm.; 413 i urm.). în literatura

noastr ea se afl nu numai în hronografe, ci i în
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1 Pentru aceasta vezi eztoarea, II (1893), p. 140— 143.

De aci expresia « a fierbe piatr scump », cf. Bogrea, Daco-
romania, IV, 1924— 1926, p. 903— 904.

2 Vezi i Marian în Albina Carpailor, III, 1879, p. 54—
56, Cf. i Gaster în Archiv fiir slavische Philologie, VII, 1883,

pp. 281— 290.
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colecia Vieilor de sfini a mitropolitului Dosoftei,
la ziua de 4 noiembrie, cînd biserica noastr srb-
torete pe prorocul Ieremia. Legenda este îns pome-
nit de indicele de cri oprite i în biserica noastr
ortodox, ca bunoar în lista de Crile ceale min-
ciunoase, pre care nu se cade a le inea i a le ceti

direptu credincioii Hristiani 1
, tradus « den pre

limba sloveneasc de Staico grmticul i slujitorul

Beserecii Domneti din Tîrgovite la 1667—1669 »,

unde este vizat în urmtorul pasaj: «evanghelie
de la Thoma Paralipomen ce au trimes pe un vultur
în Vavilon ctre Ieremia ».

Din subiectul pe care-1 expunem aci se va înelege
mai clar aluzia.

Legenda începe prin a povesti c prorocul Iere-

mia, prevzînd cele ce aveau s se întîmple, plîngea
drîmarea Ierusalimului i îndemna lumea la poc-
in. Indîrjit împotriva lui, « împratul » Sedechie
îl arunca într-o groap cu oameni mori, dar Dumne-
zeu trimise un înger care-1 scoase de acolo. Apoi
sftui pe proroc s prseasc Ierusalimul, împreun
cu Varuh i Avimeleh, înainte de a se npusti asupra
cetii caldeenii, destinuindu-i c pîn nu va
deschide^ el porile, dumanii nu vor ptrunde în

cetate. In dimineaa zilei urmtoare prorocul auzi
glas de buciume i vzu coborîndu-se din cer, cu
fclii aprinse, îngerii cari se aezar pe zidurile cetii.
Atunci Ieremia, dup sfatul lui Dumnezeu, îngropa
odoarele templului în pmînt, i arunc cheile în

spre soare, s le pzeasc. In acelai timp, pentru a
crua lui Avimeleh suferinele robiei babilonice,
prorocul, dup sfatul lui Dumnezeu, trimise pe acela
s-i aduc un co cu smochine din via Agripii. Ajuns
îns acolo, Avimeleh adormi lîng co, în vreme ce
norodul Ierusalimului pornea pe calea robiei. Dup
70 de ani, Avimeleh se detept i crezînd c-1
atepta prorocul, lu coul cu smochine, care erau

1 Pstrat în ras. 1570 din Bibi. Academiei Române i
publicat de noi în anexa voi. I din Crile populare, p. 331.

m

proaspete de parc atunci le culesese, i porni la
drum. Ajungînd în Ierusalim, nu recunoscu cetatea,
cci toate se schimbaser, i, crezînd c s-a rtcit,
întreb un btrîn pe care-1 întîlni în cale s-i spun
în ce ora se afla. Cînd btrînul îi spuse c se afl
în Ierusalim, Avimeleh, neîncreztor, îl întreb s-i
spun unde se afl prorocul Ieremia i cpeteniile
cetii. Moneagul îl lmuri c, de 70de ani, pro-
rocul Ieremia i întregul norod se afl în robie la
Babilon. — Nu glumi, zise Avimeleh! abia un ceas
este de cînd m-a trimis Ieremia s culeg smochine
i iat smochinele proaspete. Moneagul, încredinîn-
du-se de aceast minune, rspunse:

« Crez ceea ce-mi zici i poate c eti fiul unui om drept,
de aceea n-a vrut Dumnezeu s vezi* risipa .Ierusalimului;
într-adevr îns au trecut 70 de ani de atunci, caut acuma
de vezi, abia e primvar, iar nu vremea smochinelor».

Atunci bg de seam i Avimeleh c a dormit
mult i, condus de un înger, se duse în petera unde
Varuh atepta împlinirea profeiilor. Dumnezeu le

destinui c a venit ziua întoarcerii poporului israelit

din robia babilonic i-i sftui s scrie o carte pro-
rocului Ieremia i s o lege, împreun cu cîteva
smochine, de gîtul unui vultur pe care li-1 va trimite.
Varuh i Avimeleh fcur dup cum i-a povuit
Domnul. Urmeaz acum în legend incidentul' la
care face aluzie lista de cri oprite a fi cetite,

incident de care vorbeam la începutul capitolului.
Vulturul zboar în Vavilon i, zrind pe prorocul
Ieremia tocmai cînd, însoit de norod mult, petrecea
un mort din cetate, se scoboar spre el i se aez
pe cociugul mortului, care învie îndat.' Vulturul,
cptînd prin puterea lui Dumnezeu glas omenesc,
îi spune s ridice de la gîtul lui scrisoarea i smochi-
nele trimise de Avimeleh. Peste noapte,' se art
Domnul lui Ieremia i-1 sftui s se întoarc cu
norodul în Ierusalim. Astfel se sfîri robia babilonic.

Ajuni în Ierusalim, Ieremia aduse jertfe i se
rug Domnului zece zile, dar a zecea zi i se sui sufletul
în cer, iar trupul rmase pe pmînt. Evreii vor s-1



îngroape. Un glas din cer sftuiete pe Avimeleh
i pe Varuh s nu-1 îngroape, c nu e mort. Dup
trei zile se detept prorocul i strig cu glas tare:

ludai pre Domnezeu i pe fiul su Isus Hristos

!

Evreii, amintindu-i ca pentru aceste cuvinte prinii
lor despicaser cu fierstrul pe Isaia, se npustir
asupra lui Ieremia s-1 ucid cu pietre. Zadarnic

încearc prorocul o nou minune dumnezeiasc.
Evreii îl uciser cu pietre i-1 îngropar în Ierusalim.

M. Gaster, care a studiat formaiunea acestei

legende în literatura ebraic, a artat c ea este alc-

tuit din fuziunea a ase legende preexistente.

Forma cea mai veche e cuprins în Talmudul ieru-

salimitan, în legenda lui Choroi, care a dormit 70 de

ani de la nruirea templului pîn la reîntoarcerea

din robie i rezidirea templului.

Motivul principal din aceast legend: somnul
îndelungat pentru a scpa de o nenorocire, se întîl-

nete i în alte legende, dar asupra lui vom reveni

la legenda celor « apte cuconi din Efes ».
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aii ceti mai de apoi de pre acum, i pentru împraii creti-
neti i blagocistivi cum au împrit, i pentru patriariî
arigradului pre rînd care cum -au cumptat viiaa i scaunul,
i împraii i patriarii; aijderia spune i pentru cum au
luat turcii arigradul dela împraii cretineti i cat robie
i strcare au fcut turcei în arigrad i apoi câi împrai
turci au împrit pîn (acum) precum anume scrii i izvo-

dii de într'o carte ce se cheam Turcogreiia, care carte iasti

scris în limb arâpiascâ i turciasc, cu slovele greceti;
aijderia mai iaste într'aciast carte scris i despotaiia svân-
tului Selivestru Papa de Râm y cînd au avut pricin cu Zamvri
Jidovul vrjitoriul i cu ali... (rupt) ce jidovi învai i
crtulari, soiile lui Zamvri (rupt) scrie într-aceastâ carte i
pentru cum s cade. . . a ne închinaria svintelor icoane, i
în ce chip. . . minuni. . . svintele icoane, aijderia mai. .

.

carele au fcut la împraii cretini. . . i s chiam cartia
aciasta. . . (ci)nei va ceti multe istorii i lucruri d. . . spusa
aciastâ carte de pre limb. . . Ies româniascâ, scris de. . . i
plecatu tuturor Ptraco Danovici, ce am fost odat suptu
vlastiia luminatei i blagociastivii Domniei Moldovei logoft
al treile i gramatieu de scrisoare greciasc, de ce am sâlitu
i am trudit de am scris adast carte la viiaa mia, pentru
folosul tuturor, i pentru s aibu i cu ertare i cuvîntare bun
despre toi carii vor ceti aici într-aceast carte. ... Pe f, 418 o
not din care se vede c manuscriptul a fost copiat cu chel-
tuiala « dumisale giupnului Ion Eordachie Cantacuzino sinu
Toader Eordachie, vel visternic, i o am svîrit dup rpo-
sarea dumisale visternicului, fiind cursul anilor de la Adam
7197, mesia iun(ie) 22, întru zileli lui Constantin Voevod
(Cantemir) de Gavril Diiac ot Blteti o. Cf. descrierea
pe larg a ms-ului în I. Bianu, Catalogul manuscriptelor
româneti Academia Român, I, Bucureti, 1907, p. 181.
Legendele: Cum au czut Luceafrul denii ceriu f. 19;
Numele lui Adam f. 21 r. ; Cain f. 23. r. ; Avraam f. 24
v.; Moise f. 27 v. i urm.; Prorocul Ieremia i pustiirea
Ierusalimului f. 43 i urm. Titlul grecesc al hronografului
lui Matei Cigala (reprodus întocmai dup original): Nea
otjvo'^l? Siacp6pcov laroptcov âp^o^sw} obr6 xtEctecoi; x6ct£Aou

xal X^youaa ewt; Tfj vuv 'Expovta: — IleptixeL 8*Sti, xal T7]v

aXoxnv T^q KcovoT«VT!.vou7r6Xeto^ [izx(x,ypa.\L\Liwriv fatb tt]v

ToupKoypatT^tav. Kal Tiepl t&W BaaxXetov, xal TOXTptapx&v,
n&c, exup£pv7]crev 6 xaO'eî^ ttjv BaciXeiav, xal t6v Oixou^evi-
x6v @p6vov. Kal noaoi BaatXeît; 'IcfAarjXiTat. tt]V &piaav
iun; T7]V c^[j.epov: — "Eti Se 7ueptexet t?)v SiaXs^w tou âyiou
StXPeaTpou [ik tov Za^pp^v tov Mâyov. Kal 7iepl t&v âytav
xal Olxou^evixwv, £' ZuvoStay, tz6tc, xal ttou, xal xaTa tIvcov

sywav. Mstcc xai tlvwv avTLpp^o-etov <o<peXt£AtOT<xTtov : — "Etl
Se xal Ticpi tou âytou H(k<r/a.f tcote xal jjtETa tcoicov TpoTtcov

ISoytiaTtaOT] va ylverai: Kal Trepl ttjc; TrpoaxuvTjaew tcov âytcov

elxovwv, ex tou Aafj-aCTXTjvou a7rooetJ;eL<;: Kal nepl Tyj BeveT^a
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7COT£ exTtoOrj, xai Tro-rot AouxtSe T7)v wpiaav. Kaî TrepL toW
09<ptxtcov tou BatnXucoij IlaXartou. SuvaxOevTa «tio tcqXXwv
laTopixwv BipXfav. Kat EZCTacppaaOevTa eiq 7re^^v <ppâmv: —
Ilap tou EâXapeafraTou ev 'Iepeuat, Kup£ou MarOaiou KiyaXa
tou Kurcptou. Et KotVTjv wcp£Xeiav : — "Etl Bk ETUTrciaajiev,
Kat tt]v xeîpa. Sta va eupur/.fl 6 (3ouX6|j.svo tgv xaOe Mîjva
et ttoîgw ^jxepav r^ euSo^aSo âpx^T?. Me tîjv orcotav
eu/.oAa^ suptffjtT] 6 xa8*el, xal t6 aytov riacxa ^e t$)v
Ep^vtav 6ttou eCT7^£w&<yau.ev, Veneia, 1637, în tipografia Ioan
Antonio luliano. Vezi Emile Legrand, Bibliographie hellenique,
ou description raisonnee des ouvrages publice par des Grecs au
dix-septieme siecle, I, Paris, 1894, pp. 355 — 356, nr. 263.

Tip Dorotei de Monembasia : nr. 3556. Aduntur de
poveti (alte msse., istorii), începîndu-se de la ziditul lumii
para la împria lui Constandin Paleolog, împratul cel de
apoi al romanilor adec al grecilor asijdere cuprinzîndu si
de a împrila turcilor pâr acum; asijdere i pentru Veneie
cînd s-au zidit i cî au domnit într-însa si cîte ceti au luat
asijdere i pentru patriari i cum au p'atriarit în scaunul
sventei bisericei lui Dumnezeu mari, adunate aceste toate den
multe feluri de cri ce au fost de treab i mai cu dulce si
pre limba noastr scris. Manuscrisul a 'intrat în Biblioteca
Academiei din mnstirea Cîmpulung; pare a fi de origine
dimboviean i dateaz de la sfîritul veacului al XVII-lea
sau începutul celui de al XVIII-lea, dup cum se poate
deduce din urmtoarea noti: « S se tie de cînd am venit
zapciu aice la Bezad (sat lîng Pucioasa) în zilele Domnului
nostru Io Ioan Voievod luna august, 20 dni, let 7225 (1717) ».
Alte msse.; nr. 116, cu adaosul: «scoas dup grecie p
limba rumâneasc de Grigorie dasclul Buz, iar acum s-au
sens... de Ioni sin Constandin logoft de la Star-Chiojd
a ani. .

.
1799 ianuarie 5 »; nr. 938 «scoas dup grecie p

limba româneasc de Grigorie dasc(lul) Buz() iar acum
s-au sens. .

.
de Ioni sin eitan ot satul Turches la anul

1810, febr. 10»; mssele. nr. 116 i 938 descrise de î. Bianu,
Remus Caracas i G. Nicolaiasa, Catalogul manuscriptelor
româneti (Biblioteca Academiei Române), I, p. 255 si urm
i III, p. 150 i urm.

Hronograful lui Dorotei de Monembasia : Bt|3Xtov
WTopucdv Trepte^ov ev auvo^et Siaqjopouq xal s^ut; îaroptac.
Apx6[xevov âtco xxto-ewq xoo-jzoo uixpt T7jq âXtoaecoi; KcovoTav-
twgutcoXegx;, xal ETrexetva. SuXXexO^v [asv ex Sia<p6po>v axptpuv
IoToptoW xal elq T7jv xotv^v yXcoaaav [XETayXtoTtoOev wapa
ou IepwTaTou MtjtpottoXEtou Move(ipaa£a xupiou A<op66eou.
Newarl Ss tutcoQev ^letcc e^oScov tou euyeveo-TâTou xup xupCou
'Atcoctt6Xou Tmyap tou ££ 'Iwawou 'Avtcovlgu tou tou
louXtavou, el xotvîjv «tpeXetav. Ileptexov xal rcEvaxa tcXou-
aiuTaTov TiavTtov twv â^to^vT^oveuTcov TpaYtxaTcov. *MeTa
Trpovojitou xal aSetac t% raX7]VOTaT7]t; twv BeveTt&v auOevT^a.
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Evea^mv. "Ettj xuptou, aXXa' (1631) nap' 'IcaavvT 'AvWoTcp IouXiavcp. Vezi E. Legrand, ibid., p. 290 nr 211 7fflîntocmai dup original).
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rilor, întrebarea 16; ibidem, pp. 257 — 259, bibliografia tex-

telor slave.

Versiuni greceti: Mociîlski, rpenecnie cniicnu maKh nasu-

eaeMOu *Eec§dbi tnpexAb cQnmumeAeui>> Varovia, 1901; N. Th.
Krasnoselcev, Addenda Kb mdaniio A . Bacmeez: A nalecta graeco-

byzantina în Jl^monucb Hem. <Pua. 06u npu Hmh. Hoeopoc. Ynue.

Bu3. Omd. IV, Odesa, 1898, pp. 99 — 206 (inacces.). V.
Mociîlski, CAÎfdbi nopodnou Eudjiiu ea CAmnucRoii u 6b dpeene-

pyccKou nucbMeHuocmu, Odesa, 1898, pp. 248—255. Pentru
întrebrile lui Panait cu azimitul: A. Vassiliev, Anecdota
graeco-byzantina, Moscova, 1893, p. 179, CâopnuKb nctMnm-

HUKoei BmaHmu&cKou Awnepamypu A. BacuAbeea. Pentru folclor:

S. Kyriakidis, 'EXXtjvix?) Aao8pa<pta, Atena, 1923, p. 345 i
urm.

Texte latineti: Pentru Joca monachorum, P. Meyer în

România, 1872, p. 483; V. Villmann, în Zeitsckrift fur

Deutsches Althertum, Berlin, 1872, III, pp. 166—180.

Studii: Gaster, Literatura popular român, p. 111;

Al. Ciornescu, op. cit.\ R. Nachtigall, Ein Betrag zu den

Forsckungen uber die sog. Eec%da mpexb cenmumeAeu în

Archiv fur slavische Philologie, XXIII— XXIV. Pentru
domeniul slav: cf. introducerile la studiile citate mai sus,

mai ales prof. Iordan Ivanov, op. cit., pp. 257— 272.

Erminii: Vasile Grecu, Cri de pictur bisericeasc

bizantin; introducere i ediie critic a versiunilor româneti
aîît dup redaciunea lui Dionisie din Fuma, tradus la 1805
de Arhimandritul Macarie cit i dup alte redaciuni mai
vechi traduceri anonime, Cernui, 1936 (dup 8 msse. din

Biblioteca Acad. Rom., nr. 1801, din 1935; nr. 1808 fr
dat; nr. 1283 nedatat; nr. 4206 din 1815; nr. 1795 din

1833—1835; nr. 2151 din 1841 i 2 texte greceti i 2 msse.

în posesia lui Tzigara-Samurca); Ghenadie al Rîmnicului,

Iconografia, arta de a zugrvi i icoanele bisericeti. Manuscris
cu o precuvîntare, descris i adnotat, Bucureti (Tipografia

Crilor Bisericeti), 1891, retiprit în 1903 (coperta inte-

rioar, pe cea exterioar, 1904), la aceeai tipografie. Este

ms. nr. 2151 din Biblioteca Acad. Rom. din 1841, folosit de

V. Grecu sub sigla G. Pe temeiul acestor tratate de pictur
bisericeasc este alctuit manualul de iconografie, dr. Elie

Miron Cristea, Iconografia i întocmirile din internul Bisericii

rsritene, Sibiu, 1905.

Textul grecesc: A. Papadopulos-Kerameus, Denys de

Fourna, Manuel d'Iconographie chretienne, Alcovucfîou tou ix.

<3>oupvct 'Ep^veta T7)t; ^oiypacpLXTJi; -xiyy'fic, xal a£ xupiat aOTÎj

âvsxSo-roi 7T7]yai. . ., St. Petersburg, 1909.

Manuscrisul grecesc cel mai vechi din grupa Dionisie

din Furna se pstreaz în Biblioteca Academiei Române
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sub cota 446 {din anul 1775). Pentru alte msse, vezi V. Grecu,

op. cit. p. 6 i urm.

Lupta arhanghelului cu Satanail. Textul românesc inedit, tn

ms. nr. 1282, din Bibi. Acad. Române, încep. sec. XIX,
f. 164-177.

Text slav: Prof. Iordan Ivanov, Cmapo6bAeapCKU pacxaw,

meKcmoee, noeoQbAzapCKu npeeodb u âeAewHU, în colecia Yhu-
eepcumemcKa 6u6AUomena, nr. 165, Sofia, 1935, pp. 18— 25,

Eop6a Mewcdy CamanauAa u apxameAb MuxauAa (Lupta dintre

Satanail i arhanghelul Mihail).

Reflexe i paralele în literatura popular. El. Niculi
Voronca, Credinele i datinele poporului român, I, p.

501; «arhanghelul Mihail i Lucifer»; Dumnezeu trimite

pe arhanghel s ia stima, « haina cea de arhanghel »;

contaminri în partea final cu motivul talpa scobit; ibidem,

p. 13; «Straele diavolului i sf. Ilie»; (Dumnezeu înghea
de 2 ori apele, odat de 5 coi, a doua oar de 10 coi; arhan-

ghelul îi taie <diavolului> o arip); ibid,, p. 12: «Diavolul

i tunul » (lupta între Satana i sf. Ilie se d pentru tun(et)

;

sfîntul îi taie 4 aripi; fr incidentele: apa îngheat i talpa

scobit); ibid, p. 37; «ciuda lui arhanghel» (în locul arhan-

ghelului Mihail, apare sf. Nicolae; motivul zapisului între

Dumnezeu i Satana; sfîntul intr slug pentru a afla cum
se va distruge zapisul; cînd se va nate fiu din Duhul Sfînt).

Tema: sfîntul omoar prin viclenia diavolului pe tatl su,
combinat cu celelalte motive: revista Ion Creang, III

(1910), p. 39, Cum a scos Dumnezeu zapisul i crucea din

mîna fratelui de cruce; ibidem, X (1917), pp. 65—67: Zavist-

nicul Necurat i Ilie (sf. Ilie îi ucide socrii; în final, originea

matrgunei i' a ciumfaiului) ; ibidem, IV (1911), p. 10:

Cel dintîiu plugar; ibidem, VIII (1915), p. 14, tema: zapisul

lui Dumnezeu cu Satana; Satana fur zapisul i-1 duce în

fundul apelor; sf. Petre smulge zapisul; coofana sparge

ghiaa; motivul talpei scobite.

Pentru colindul « prada în raiu », cf. bibliografie bogat
la Al. Rosetti, Colindele religioase la români, în Analele

Acad. Rom., mem. sec. lit., seria II, tom XL (1920).

Variante la sîrbi, dup Karadzic, Ia bulgari, dup Dra-
gomanov, Drinov, Strauss; la ucraineni, dup Veselovski

i alii, la rutenii din Bucovina, letoni, români, toate traduse

în limba german i urmrite pîn în Iran, în Dâhnhardt,
Natursagen, I, p. 136 i urm. Alte variante, de la bulgarii

din Macedonia, la Andre Mazon, Contes slaves de la Macedoine
sud-occidentale (Travaux publies par VInstitut d^etudes slaves),

I, Paris, 1923, p. 71; prof. I. Ivanov, Eozomuacku khvzu u

Aezeudu, Sofia, 1925, p. 11.

Legendele biblice populare au fost culese de Tudor
Pamfile, Povestea lumii de demult, ed. Acad. Rom. Din viaa
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pop. rom., XVIII, Bucureti, 1913; pp.62— 76 cderea diavo-
lilor; pp. 44—51 zidirea omului; Cain i Abel, pp. 111— 118;
uriaii sau jidovii, pp. 157 — 165. Pentru paralele în folclorul

altor popoare: Oskar Dâhnhardt, Natursagen, I, Leipzig,

Berlin, 1907 cu deosebire pp. 236—322.

IOSIF I ASINETA

Textul acestei legende, care este i astzi pomenit
în ritualul cstoriei, a fost publicat într-o ediie

popular în 1922 de printele G. Bobulescu, dup
o copie manuscript din primvara anului 1753,

unde poart titlul: Istoria prea frumosului Iosif

i a prea frumoasei Asineta. în prefaa cu care

însoea publicarea textului, printele Bobulescu
nu ne-a dat nici o lmurire cu privire la istoricul

legendei i la rspîndirea ei în literatura noastr.
In volumul I al lucrrii noastre (pag. 17) am artat
c ea era cunoscut în lumea româneasc înc din

epoca influenei slavone. O versiune sîrbeasc,

datînd din veacul al XV-lea, s-a gsit în mnstirea
Neamul i a fost descris de învatul rus

Iaimirski 1
. Legenda era cunoscut i mitropoli-

tului Dosoftei, care o pomenete în prefaa de

închinare ctre « Mria Sa Ioanu Duca Voevoda,
cu mila lui Dumnezu Domn rîi Moldovei i
Ucrainei », adugat la Vieile sfinilor în partea

final de blagoslovenie

:

« i s blagosloveasc milostivulti Dumnedu i pre

Mria* Sa Ioan tefanu Voevoda cu cinstita sa Doamn
Ecaterina, iubita i-ntîi nscut fiica Mrii tale, carii i i-au

druit milostivulu* Dumnezu acmu tineri în nunt de bucu-

rie... cumu au blagosloviii pre Iosifu i Asinetha. . . » 2
.

Legenda conine, de fapt, un miez ebraic prelu-

crat în primele veacuri ale cretinismului, dar

1 CAaenncKÎH u pyccKin pyKonucti pyMbmcKUXo 6u6jiiomeKh 3

St. Petersburg, 1905, p. 476.

2 Ioan Bianu i Nerva Hodo, Bibliografia româneasca,

veche, I, p. 244.

fiindc ea are i un îneles simbolic i dogmatic,

vom expune mai întii subiectul.

Aciunea se petrece în Egipt. Un preot elen,

Pentefrie, avea o fat, Asineta, despre a crei

frumusee se dusese vestea peste tot pmîntul.

Fata sttea într-un turn cu 10 boli de aur, încon-

jurat de o grdin de flori. Pe vremea aceea de belug,

faraonul trimisese pe Iosif s strîng grîul cel ieftin

pentru anii de foamete. In drumul spre cetatea

Iliopolis, Iosif, istovit de zduf, se abtu la casa

preotului, cerînd adpost pentru amiaz. Pentefrie,

care tocmai se întorcea de la munca grea a cîmpului,

încerc s-i ispiteasc fiica, dac n-ar primi ca so
pe Iosif, dar Asineta rspunse mîndru c nu primete

de mire un fecior de pstor din Canaan, pe care-1

blestem toate femeile din Egipt. Dar nici nu sfîrise

bine vorba, i fecioara vzu din turnul ei, intrînd

pe poarta casei, «leagnul aurit al faraonului»,

tras de patru cai albi, din care scoborî Iosif,

chipe, îmbrcat în alb, cu cunun de aur, împodo-

bit cu pietre preioase, pe cap. Fata se ci de cu-

vintele spuse i, adus în faa lui Iosif, simi lacrmi

în ochi. La rîndul su Iosif, micat de frumuseea

i tulburarea fecioarei, puse mîna pe capul ei i
chem binecuvîntarea Domnului asupra ei, pentru

a fi vrednic s stea la numr cu oamenii alei.

Dup ce prinzi, spre sear, Iosif porunci s înhame

caii i porni mai departe la lucrul lui, fgduind
s se întoarc înapoi peste 7 zile.

în acest rstimp, Asineta arunc în foc toi

idolii ei de argint i de aur, dezbrc hainele i podoa-

bele obinuite, îmbrc o rochie neagr de doliu

i petrece timpul în umilin i lacrmi, rugîndu-se

Dumnezeului lui Iosif s o ierte de jertfele aduse

zeilor egipteni. In a aptea zi, dup ce-i încheie

rugciunea, Asineta vzu rsrind pe cer un nor

strlucitor, care se apropia din ce în ce. Fata czu
cu faa la pmînt i auzi deodat un glas care o

chema. Era îngerul' Domnului, care o sftui s-i
lapede haina neagr, s-i spele faa i s se îmbrace

75



în podoabe albe, cci Dumnezeu a auzit rugciunea
ei i i-a înscris numele în cartea vieii, de unde nu
se va terge niciodat, cci de astzi înainte se va
înnoi i va fi mireasa lui losif. Asineta, de bucurie,
vroi s aeze mas ca s ospteze pe înger, dar acesta
ceru un fagur de miere.

îngerul puse pe capul fetei mîna lui, din care sc-
prau scîntei, i o binecuvînt. In acea clip, Asineta
vzu un stup din care ieeau albine albe cu aripi
strlucitoare, care aveau ace, dar nu înepau. Albi-
nele roiau în jurul Asinetei i se aezar pe buzele
ei, fcînd faguri. Îngerul spuse atunci albinelor:
« mergei la locul vostru » i în acea clip, ele zburar
spre cer. — « Vzui, zise apoi îngerul Asinetei, asa
sunt toate cuvintele cîte am grit cu tine astzi

»

i pieri pe un car de foc, tras de patru cai, ca nite
fulgere.

Curînd dup aceasta, veni i losif, cruia i se
artase i lui îngerul, cluzindu-i gîndurile ctre
Asineta. Prinii Asinetei i faraonul Egiptului bine-
cuvîntar pe tineri i se fcu o nunt mare, care
inu apte zile încheiate.

Chestiunea originii acestei legende a dat mult
de lucru, deoarece e foarte rspindit, atît în lite-
raturile Occidentului, cît i în cele orientale. în
Occident, textul latin al legendei, încorporat de Vin-
cent de Beauvais în opera sa Speculum historiale
(secolul al XlII-lea), a fost tradus în limba francez
(de Jean de Vignay i tiprit întîiai dat în 1495),
precum i în limbile german i irlandez. Prototi-
pul latin al versiunii lui Vincent de Beauvais a fost
descoperit abia în zilele noastre de Montague James,
în dou manuscripte latine din Biblioteca din Cambrid-
ge, dintre care cel mai vechi aparine secolului al
XlII-lea. Originalul acestei traduceri pare s fi
fost fcut de ctre celebrul episcop de Lincoln,
Robert de Grosseteste pe la jumtatea secolului al
XII Mea, dup un original grecesc. Mai veche decît
aceast traducere latin este traducerea armeneasc,
publicat de ctre benedictinii mekhitaristi din

Veneia, la 1885, dar care aparine secolului al Xl-lea.

Cea mai veche versiune cunoscut a legendei este

îns cea sirian, care, dup toate probabilitile,
a fost tradus din grecete de ctre cunoscutul tra-

ductor siriac Moise de Aggel, pe la jumtatea vea-
cului al Vl-lea.

Abatele Batiffol, care a studiat povestea lui

losif i Asineta, a ajuns la concluzia c sîmburele
ei este o legend agadic, plsmuit în secolul al

IV-lea, i care se gsete încorporat în diferite com-
pilaii rabinice (Targum al lui Pseudo-Ionathan,
Midrash-ul lui Eliezer .a.). Aceast legend aga-

dic, menit s pun în relief interdicia cstoriei
cu o femeie de neam strein ce n-a trecut la mozaism,
ptrunzînd în lumea cretin a fost prelucrat dup
modelul legendelor hagiografice post-constantiniene

din secolul al II-lea, probabil în mediul grecesc din

Asia Mic. Versiunea siriac din secolul al V-lea,

deci cea mai apropiat de prototipul pierdut, este

însoit de o prefa în care un anonim, trimiînd
povestea Asinetei lui Moise de Aggel, pentru a fi

tradus în siriac, adaug între altele c legenda
este alctuit din dou pri: o povestire (lerropta)

i o alegorie (Oswpia). Abatele Batiffol, intrînd

mai de aproape în analiza subiectului, scrutînd mai
adine în lumina arheologiei biblice sensul cuvin-

telor pe care losif le spune Asinetei, refleciile aces-

teia dup ce losif pleac, rugciunile ei ctre Dum-
nezeu i convorbirea ei cu îngerul Domnului, vede
în eroii acestei prelucrri cretine nu personagii

care triesc, ci « abstraciuni personificate ». În-

treaga estur a legendei este, dup dînsul, simbo-
lul unei cstorii mistice, « comentarul simbolic al

unei catiheze i al iniierii la viaa sacramental ».

losif, potrivit unei vechi figuri stilistice exploatat
de oratorii secolului al IV-lea (sf. loan Hrisostom,
sf. Efrem; sf. Ieronim; sf. Augustin), simbolizeaz
pe Mîntuitorul. Asineta este o «7rap6evo£ ayvr] »

o fecioar consacrat, o mireas a lui Hristos, de

care este unit prin îndoita legtur: a logodnei —



«primus ordo castitatis » — i a cstoriei, « secun-
dus ordo castitatis », care este definitiv. Mierea este
o formul îndeajuns de cunoscut în vechiul simbo-
lism cretin i înlocuia pîinea i vinul în misterul
euharistiei. Albinele, care sunt de fat la ritual i
sug mierea de pe buzele Asinetei, simbolizeaz fe-
cioarele, invocate ca atare i în vechile texte litur-
gice cretine: « apis forma virginitatis ».

O alt versiune pstrat în Bibi. Acad. Rom.
(ms. nr. 2338, f. 125) cuprinde i o continuare, în
care se povestete cum fiul faraonului a încercat
zadarnic s rpeasc pe Asineta.
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EVANGHELII SI LEGENDE APOCRIFE
PRIVITOARE LA NOUL TESTAMENT

In afar de ciclul bogat al legendelor privitoare

la Vechiul Testament, hronografele noastre cuprind

si o serie de legende apocrife privitoare la materia

Noului Testament. Aceste din urm legende se gsesc

încadrate în viaa împrailor romani i stau în

legtur cu marile evenimente ale cretinismului.

Izvoarele din care autorii hronografelor au luat cele

mai multe din legendele privitoare la Mîntuitor i

la familia sfînt sunt evangheliile apocrife.

Se tie c în primele veacuri (cf. voi. I, p. 31—33)

scriitorii din diferitele comuniti ale cretinismului,

în intentiunea pioas de a umplea golurile evanghe-

liilor canonice — care se ocup mai mult de viaa

lui Isus din epoca apostolatului — au adunat legen-

dele populare privitoare la familia sfînt i la Mîn-

tuitor si le-au prelucrat dup modelul evangheliilor

canonice. Spre a da acestor plsmuiri autoritatea

crilor sfinte, autorii lor s-au ascuns sub numele

apostolilor: Iacob, fratele Domnului, Matei, Toma

si Nicodim.
Acum mai bine de 50 de ani, cînd Gaster a

publicat Literatura popular român, nu se cuno-

tea nici un exemplar de evanghelie apocrif în litera-

tura noastr. Mai tîrziu îns, in 1901, în Istoria

literaturii române publicat în ediia a Ii-a a operei

lui Grober, Grundriss der romanischen Philologie

(II Bând, III Abt., p. 402), Gaster amintete dou
recenziuni ale Evangheliei lui Nicodim, aflate m
posesiunea sa si anume: una într-un codice de la

sfîrsitul secolului al XVIMea sau începutul celui

de-âl XVIII-lea, alta cu aproximativ 50 de am mai

nou. Alte exemplare din Evanghelia lui Nicodim

se pstreaz în Biblioteca Academiei Române. In
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afar de Evanghelia lui Nicodim i de actele conexe,

de care ne vom ocupa îndat, am izbutit s gsim
i s identificm în bogata colecie de manuscripte

a Academiei Române i o alt evanghelie apocrif,

necunoscut pîn acum la noi: a lui Iacob, fratele

Domnului. Textul cunoscut sub numele de Dormitio

Mariae (Adormirea Maicii Domnului) a fost rezu-

mat în opera clugrului cretan, Agapie Landos,

'AfiotpTwWov SwT7)pia, publicat la Veneia în 1636

i tradus în literatura noastr în secolul al XVII-lea.

întreag, a intrat prin traducerea coleciei Vieile

sfinilor tiprit la m-rea. Neamului, 1817. Cîteva

fragmente din Evanghelia copilriei (Infantia sal-

vatoris) se gsesc rezumate în opera Minunile Mai-

cii Domnului, a clugrului rutean Ioanichie Galea-

tovski.

Alturi de evangheliile apocrife au mai circulat

în literatura noastr veche i o mulime de legende

în legtur cu Mîntuitorul, unele semnalate i de

Gaster, ca de ex.: Afrodiian; Prosopografiile Dom-
nului i ale Preacuratei Fecioare; Minunile Maicii

Domnului; Visul Maicii Domnului; altele nesem-

nalate, ca de. ex.: Cearta lui Satanail cu Dumnezeu;

Procla i via de vie; Moartea lui Irod; Blestemul

celor 12 neamuri jidoveti. Expunînd mai jos întreg

acest material, vom pstra, pentru mai mult clari-

tate, aceeai ordine impus de cronologia biblic,

pe care am pstrat-o i la Vechiul Testament.

PROTOEVANGHELIA LUI IACOB,
FRATELE DOMNULUI

în primul volum al acestei lucrri, am artat

pe larg împrejurrile în care au luat natere evan-

gheliile apocrife, plsmuite în întîile veacuri ale

cretinismului.

'protoevanghelia lui Iacob are scopul de a lmuri
copilria i viaa Sfintei Fecioare i de a pune în
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lumin dogma concepiunii imaculate, care în pri-

mele veacuri ale cretinismului era atacat cu înver-

unare, mai ales din cercurile ebraice. Evreii prime-

lor veacuri ale erei cretine, rstlmcind aceast
dogm mrturisit de trei evanghelii canonice, d-
deau legendei despre naterea Mîntuitorului prin

puterea Sfîntului Duh, o interpretare cu totul jig-

nitoare pentru credina cretin. Aceast interpre-

tare a fost exploatat, între alii, i de ctre Celsius

într-o oper intitulat Discursul adevrat (Origen,

Contra Gelsum, I, 32 în Patr. Gr., t. XI, col. 720—721).

« Isus — spune el — a nscocit pe de-a întregul naterea
sa dintr-o fecioar. în realitate, el a ieit dintr-un sat iudaic,

este fiul unei biete rance care torcea ca s-i cîtige pîinea.

Izgonit de soul ei, care era lemnar, pentru adulter, a rtcit
din aventur în aventur i în cele din urm a dat natere
în ascuns lui Isus, care este fiul unui soldat, anume Panthera ».

Asemenea nscociri calomnioase au procurat, cum
era firesc, o furtun de protestri în lumea cretin,
cci ele loveau de-a dreptul dogma concepiunii

imaculate a lui Isus prin puterea Duhului Sfînt,

dogm care sta la temelia credinei cretinilor des-

pre caracterul divin al Mîntuitorului lumii.

Pentru a rspunde unor atari calomnii i provo-

cri din cercurile iudaice i pentru a aduce înseni-

narea în sufletele pioase ale maselor populare, un
scriitor anonim a adunat legendele care circulau în

comunitile cretine, privitoare la Maica Domnului,
le-a prelucrat i le-a grupat în jurul unei idei cen-

trale, menit s puie în lumin caracterul de sfin-

enie al Maicii Domnului i dogma concepiunii

imaculate. In acest fel s-a plsmuit, din veacul al

doilea, miezul unei evanghelii apocrife, care a crescut

cu timpul pîn a luat proporiile pe care le are azi

în textele bizantine, unde se încheie cu urmtoarele
cuvinte

:

« Eu Iacob, care am scris aceast istorie, fiindc la

moartea lui Irod s-au ivit turburri în Ierusalim, m-am
retras în deert pîn ce turburrile au fost potolite în Ieru-

salim, proslvind pe Domnul Dumnezeu, care mi-a dat
înelepciunea ca s scriu aceast istorie ».
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în aceast evanghelie apocrif, naterea Manei

este invluit ele la început într-un nimb de sfin-

enie. Ea a fost druit lui Ioachim i Ana ca un

har divin pentru a mîngia sufletul lor amrît de

dispreul public. Aceast concepie este pus în

lumin vie printr-o serie de episoade, crora nu le

lipsete nici graia, nici duioia.

Prinii Maicii Preciste, Ioachim i Ana, ajun-

seser la'o vîrst înaintat, fr nici un copil, ceea

ce în viaa poporului evreu era considerat ca o pe-

deaps dumnezeiasc. In ziua cea mare de srb-
toare a Domnului, cînd fiii lui Israel duceau la

templu jertfele cuvenite, btrînul Ioachim, bogat

în turme, ducea jertfa sa îndoit, cu cugetul c «s
fie acestea ale mele pentru tot norodul întru iertarea

pcatelor mele la Dumnezeu ». La ua templului,

ii iei îns înainte — în manuscrisele noastre : « ra-

vinuî », în originalul grecesc, « Rubin », unul din

concetenii si— care îl înfrunt cu cuvintele:

« Nu i 'se cade ie s aduci darul tu, pentru c
n-ai lsat seminie în neamul lui Israel ». Ioachim

rmîne înmrmurit. Cerceteaz registrul celor dou-

sprezece triburi ale lui Israel i, vzînd c într-ade-

vr toi cei drepi au lsat copii, este cuprins de

adînc' întristare,' dar deodat încolete în suflet

o ndejde: i patriarhul Avraam ajunsese la adinei

btrînee i totui Domnul s-a îndurat i i-a druit

un copil, pe Isac.

Cu aceast ndejde, Ioachim se retrage m pus-

tietate, la pstorii turmelor sale, îi aeaz acolo

cortul si triete în rugciuni 40 de zile i de nopi,

hotrît's nu'se întoarc la casa sa, pîn ce Dom-

nul nu-i va trimite un semn de izbvire.

In acest rstimp, soia sa, Ana, rmas singur,

aflînd de cele petrecute la templu, jignit i ea de

servitoarea ei Iudita, care îi amintete sterilitatea,

este cuprins de mîhnire i petrece vremea în lcrmi.

Trecu astfel mult vreme la mijloc i ziua cea mare

a Domnului se apropia. Ana, cuprins de o presim-

ire, îi las vemintele de doliu, se îmbrac în rochia
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ei de mireas i se coboar în grdin ca s se roage

Domnului s-o binecuvînteze i pe ea, cum binecuvîn-

tase pe Sara. i acolo, în grdin, Ana, ridieîndu-i

ochii spre cer/ zrete în crengile dafinului un cuib

de rîndunic cu pui. Aceast privelite a fecundi-

tii rscolete adînc în sufletul ei amrît durerea,

care izbucnete într-un suspin de umilin:

« Vai mie, cui pot s m aseamn i ce maic m'au
nscut pe mine blestemat. . . înaintea fiilor lui Israel [cari]

m-au izgonit din biserica Domnului. Vai mie, cui sînt ase-

menea fcut, c nu pociu psrilor ceriului s m aseamn
pentru c psrile sînt roditoare înaintea ta Doamne...
Vai mie, cui m pot asemna? Cu pmîntul a m asemna
nu mi se cade, cci i pmîntul îi d road la vremea sa i
bine te cuvinteaz! »

Pe cînd Ana se frmînta cu aceste gînduri, înge-

rul Domnului i se arat în fa, vestind-o c Dum-
nezeu s-a îndurat de ea i cJLj^jva vorbi despre

seminia ei peste tot pmîntul. bîiTse fcu nevzut
îngerul, i iat c sosesc doi slujitori, care-i aduc

tirea c* Ioachim se întoarce, cci îngerul Dom-
nului i s-a artat i lui, sfatuindu-1 s vin acas.

La nou luni dup aceasta, Ana d natere

unei fetie — botezat Mria—
,
pe care o cresc cu

cea mai 'mare grij într-un adevrat sanctuar, rîn-

duit de Ana în camera ei de dormit.

Cînd copila împlini vîrsta de 3 ani, prinii care

o juruiser lui Dumnezeu, chemar la casa lor fiicele

evreilor i, dînd fiecreia cîte o tora în mîn, por-

nir cu Mria spre templu. Aci o întîmpin marele

preot care o binecuvînt i o aez în altar, unde

primea hrana din mîna unui înger i unde ramase

pîn la vîrsta de 12 ani.

Dup concepiile i obiceiurile ebraice, o copil

care a fost închinat Domnului nu putea rmîne în

templu cel sfînt decît pîn la vîrsta pubertii.

Ca s poat întreese firele legendei sale cu ale

evangheliilor canonice i s explice ieirea Mriei

din templu, autorul avea nevoie s nscoceasc un

episod, care constituie un interesant document de
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via cretin din primele veacuri, cînd nu se intro-

dusese înc monahismul în biserica cretin. Sunt
aa-numitele cazuri de « virgines subintroductae

»

dup care o fecioar care-i juruise sufletul ei întreg

Domnului, cînd nu mai putea rmîne în casa prin-
teasc, cerea protecia unui brbat în vîrst, care-i

ddea adpost în locuina lui.

Cînd Mria împlinete 12 ani, preoii in sfat i
hotrsc ca marele preot s intre în altar i s se

roage Domnului ca sa le arate ce s fac. i pe cînd

marele preot se ruga în Sfînta Sfintelor, se auzi

glasul Domnului zicînd:

« Zahario, Zahario, iei i chiam pe toi vduvii norodului
i s-i aduc fietecare toiagul su i cel cruia Domnul îi

va arta un semn, aceluia s-i fie încredinat fecioara spre

paz ».

Pristavii marelui preot duc pretutindeni în Galileea

cuvîntul Domnului i vduvii se adun la templu,
marele preot ia toiagele, le duce în altar, se roag
îndelung Domnului, apoi iese împrind fiecruia

toiagul sau. Pe cînd toi erau în ateptare, deodat
o porumbi se desprinde de pe toiagul lui Iosif,

un btrîn de 80 de ani, zboar de cîteva ori în roto-

goale în jurul capului lui i se înal spre cer. Era
semnul fgduit marelui preot.

Iosif ia pe Sfînta Fecioar, o duce în casa lui i
apoi o las singur, plecînd s-i vad de mete-
ugul su.

In acest rstimp, pe cînd Mria se afla singur
în casa lui Iosif, se petrece scena Bunei Vestiri,

care ne este povestit i în Evanghelia lui Luca.
Pe cînd Mria, care esea purpura pentru altar,

ieise s ia ap de la fîntîn, i se arat îngerul care-i

vestete naterea divin.
ase luni se scurg dup aceasta i Iosif, întor-

cîndu-se acas de la munca sa, gsete pe Mria
însrcinat. E o scen de un real dramatism, dintre

btrînul Iosif i Sfînta Fecioar, dar îngerul Dom-
nului intervine la timp pentru a curma chinurile i
durerea btrînului, care se simea rspunztor înain-

tea preoilor i a poporului pentru misiunea sfînta

ce i se încredinase.

Trei luni mai apoi se rspindete în toat ara
porunca împratului August ca tot poporul s se

înscrie la locul de natere. Iosif îi pregtete i el

caravana. Îi îneu asinul, sui pe Mria deasupra;

fiul su Iacob inea frînele, iar el mergea alturi.

Cltorind pe drum, Mria ceru s fie dat jos de
pe asin. Iosif oprete caravana, se uit în toate pr-
ile s vad dac nu se zrete vreo locuin ome-
neasc, dar de jur împrejur se întindea pustietatea.

In apropiere de locul unde poposiser îns, se

ridica o stînc mic, în care se deschidea o peter.
Iosif duce pe Mria în peter, las copiii afar ca

s vegheze, iar el pleac în grab s caute un ajutor.

Soarele era spre asfinit, i Iosif strbtea deertul
în cutarea unei locuine omeneti, cînd deodat,
în seara aceea sfînta, spre marea lui mirare, observ
c natura sta neclintit în loc.

Este aci o scen de toat frumuseea, pe care a

reluat-o i Selma Lagerlof : psrile care se îndreptau",

spre cuibul lor rmîn nemicate pe bolta cerului,

cu aripile întinse, caprele adunate la marginea izvo-

rului rmîn cu boturile deasupra apei, fr s bea,

oile care se întorceau de la pscut rmîn i ele lo-

cului, ciobanul care ridicase mîna s le loveasc cu

ciomagul rmîne cu bîta îndreptat în sus, fr s
,

poat lovi, i muncitorii care cinau în marginea
satului încremenesc cu lingurile întinse în aer, fr /

s poat duce buctura la gur, toi cu ochii ridicai

spre cer. Aceast stare dureaz cîtva timp i apoi,

deodat, natura întreag îi ia din nou cursul ei

obinuit. Iosif merge înainte i, apropiindu-se de

sat, zrete coborîndu-se din munte o femeie, care

îl întreab unde se duce ? Era chiar moaa pe care

o cuta. Btrînul pleac cu ea i, apropiindu-se

de peter, zresc un .nor luminos, « cît ochii lor

nu puteau s priveasc», acoperind petera; intrînd

înuntru, lumina se împrtie deodat i ei zresc
un copil rumen, luînd în gur sînul mamei sale.
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Ieind din peter, moaa povestete Salomeii minu-
nea din peter, unde o fecioar a nscut pe Mîntui-

torul prevestit, dar Salomeea nu poate crede în

minune pîn ce nu se va convinge ea însi. Abia
atinse îns cu mîna Fecioara i Salomeea simte c
mîna ei, mistuit de flcri, se desface din încheie-

turi. Cuprins de groaz i în acelai timp de pocin
pentru necredina ei, Salomeea cade în genunchi
i se roag Domnului s-i ierte necredina. O voce
îngereasc se aude, sftuind-o s apropie mîna de
copil, i într-adevr, cum o apropie, mîna i se vin-

dec i ea iese din peter binecuvîntînd pe Mîntui-

torul.

Deoarece evangheliile canonice nu pomenesc ni-

mic despre prinii Sfintei Fecioare, despre copil-

ria i despre moartea ei, sfinii prini ai bisericii —
de pild sf. Grigore de Nissa, Epifaniu, sf. Ioan
Damaschinul— s-au inspirat din Protoevanghelie ca

s înfieze credincioilor i cîteva laturi din viaa
Maicii Domnului, în zilele pe care biserica îe-a con-

sacrat pentru srbtorirea Mîntuitorului. Elemente
din Protoevanghelie au trecut apoi la imnografii bizan-

tini— la Romanos de pild— i în sfîrit, în Minee,

la zilele consacrate, dup datele evangheliei apocrife,

Sfintei Fecioare, i anume: la 8 septembrie— na-
terea Sf. Fecioare, la 9 septembrie « Sborul rodini-

lor sfinilor i direpilorti Ioachim i Ana », la 25

iulie « adormirea sfintei Ana » i la 21 noembrie—
intrarea Maicii Domnului în biseric.

Intrat astfel, pe aceste ci, în cultul ortodox,

Protoevanghelia lui Iacov a inspirat, dup cum era

de ateptat, i pictura religioas. Erminiile, traduse

i în limba noastr, dau indicaiuni precise despre

chipul cum trebuiesc zugrvite în biserici i pe
icoane scenele privitoare la « praznicele Maicii lui

Dumnezeu », cu elemente luate din Protoevanghelie.

Astfel scena: «Zemislirea de Dumnezeu Nsctoarei»
este ilustrarea capitolelor 3 i 4 din Protoevanghelie

;

« Naterea de Dumnezeu Nsctoarei » corespunde
capitolul 5 al Protoevangheliei ; « Nsctoarea de
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Dumnezeu blagoslovindu-se de preoi » ilustreaz

capitolul 6; «Intrarea în biseric a Nsctoarei de

Dumnezeu » capitolele 7 i 8; « Cînd Iosif de la Sfînta

Sfintelor o ia pe Sfînta Fecioar » cap. 9.
1

Detaliile date în Erminie asupra zugrvirii sce-

nelor nu las nici o îndoial asupra dependenei lor

de Protoevanghelie. De exemplu, în capitolul « Zemis-

lirea de Dumnezeu a Nsctoarei», detaliile:

« case i grdin. . . i în mijloc sfînta Ana fcînd rugciune
i un înger deasupra ei, o blagoslovete ... i (în) afar de

grdin. . . un deal i pe dînsul Ioachim fcînd rugciune i
un înger de asemenea îl blagoslovete ... *

sunt luate pe de-a-ntregul din capitolele respective

ale evangheliei apocrife. Sau în scena « Intrarea în

biseric a Nsctoarei de Dumnezeu», indicaiile:

<t biseric . . . u cu trei treapte . . . Zaharia stînd lau cu

îmbrcminte arhiereti ... i prea sfînta Fecioara, fiind de

trei ani, înaintea lui se suie pe treaptele acealea, avînd o

mîna întins ctr dînsul i cu ceaialalt îind o fclioar.

i dinapoia ei Ioachim i Anna... i aproape lîng dînii

mulime de fecioare purtînd fclii... »

toate sunt episoadele principale, povestite în cap.

7 ale Protoevangheliei. i în scenele menite s ilus-

treze evangheliile canonice s-au strecurat elemente

din Protoevanghelie. De pild, la scena naterii Mîn-

tuitorului, recomandaia Erminiei ca pictorul s
zugrveasc mai întîi o peter 2 este un detaliu din

Protoevanghelie (cap. 18: xat sSpEv o-ttyjAgciov kxzî),

fiindc Evanghelia lui Matei — cap. 2, verset

11 — ne spune numai c: magii « intrînd în cas
au vzut pe pruncul » divin, iar Evanghelia lui Luca
(cap. 2, verset 7) c Mria a « culcat pe „Mîntuitor"

în iesle, cci nu mai era loc, pentru ei în casa de

1 Titlurile capitolelor din Erminia româneasc sunt

luate din textele publicate de Vasile Grecu, Cri de pictur
bisericeasc bizantin, Cernui, pp. 209— 210; capitolele

corespunztoare din Protoevanghelie^ sunt citate dup textul

grecesc publicat de Paul Peeters, Evangiles apocryphes (vezi

bibliografia de la sfîrit).
2 Vasile Grecu, op. cit., p. 149.
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popas ». Marcu i Ioan, dup cum se tie, nu descriu

scena naterii. Petera este dar un amnunt care

aparine numai Proloevangheliei i care prin scrierile

sfinilor prini i prin imnografie, a intrat apoi i
în pictura bisericeasc. De asemeni în scena « Cea a

lui Hristos întîmpinare

»

1
, detaliul: « Iosif inînd

doi porumbai întru a sa haina » este o aluzie evi-

dent la episodul unde se povestete, în cap. 9 al

Proloevangheliei, c lui Iosif, dup ce a primit în

sinagog toiagul binecuvîntat de marele arhiereu, i

s-a artat o porumbi sburînd pe capul lui.

Legendele acestea despre naterea i copilria

Maicii Domnului, reîmprosptate în viaa trecut
a poporului prin reprezentri iconografice, nu numai
în incinta bisericilor, ci i la rscrucile drumurilor

de ara, în scenele zugrvite pe troie, au avut un
puternic rsunet în literatura oral a popoarelor
ortodoxe. Numeroase legende protoevanghelice au
fost culese la noi din gura poporului, dar ele prezint
deformaiuni i prelucrri asemntoare cu acelea

adunate de la popoarele vecine, ceea ce dovedete
c legendele din ciclul Proloevangheliei au circulat de
la popor la popor, nu numai pe cale scris, ci i
oral. In ciclul de legende privitoare la Maica Dom-
nului, culese de Sim. FI. Marian, se gsesc adunate
sub titlul: Naterea Maicii Domnului (pp. 1—14),

cinci tipuri principale de legende. Dintre acestea, al

doilea i al treilea tip sunt mai aproape de textul

Proloevangheliei; al patrulea înfieaz o interesant
contaminare cu motivele similare din basme. Ioa-

chim i Ana, mîhnii la adinei btrînee c jertfa

lor nu este primit înaintea altarului, se îneleg s
nu mai vieuiasc împreun. In acest scop, pornesc

amîndoi de acas i, ajungînd la o pdure, apucar
pe o crare i merser pîn deter de un pod, de
unde drumul se desprea în dou. Acolo se oprir
i hotrîr s apuce unul pe un drum, altul pe alt

drum, i s mearg încotro i-or duce ochii i picioa-

Ibid.y p. 150.

rele i s nu se mai întoarc înapoi la pod, decît

tocmai peste un an. Ana apuc pe drumul ales i
merse, merse, pîn ce nimeri la locuina unui pust-

nic, care rmsese deart, fiindc pustnicul murise.

Aci se opri i intra înuntru, hotrit s stea un an
de zile i s se roage necontenit lui Dumnezeu ca

s se îndure de ea i s-i dea i ei un fiu ca la toat
lumea. Iat îns c într-o zi, pe cînd sta ea dinain-

tea locuinei pustnicului i se ruga dintr-o carte lui

Dumnezeu, vede plutind în vzduh i venind sprejl

ea o frunz de pr, care i se puse pe carte i acolo jl

rmase. Ana lu frunza, o mirosi i din clipa aceea
purcese grea. Într-o alt legend bulgar x ce sej

gsete i în folclorul nostru 2
, Sf. Fecioar purcede

grea dup ce a mirosi^iloare pe care i-a adus-j*_

arhanghelul GavriT Asemenea cazuri bTe~~naterifi

miraculoase prin înghiirea unui fruct, a unei frunze,

a unei buturi miraculoaseT^prin— rnîrbsirea unei
flori, sunt obinuite în folclorul tuturor popoarelor,

mai ales în legende i în basme 3
. Este aci evident o

contaminare a Proloevangheliei cu folclorul.

Al doilea ciclu de legende referitor la Crciun
i Crciuneasa (pp. 28—72) înfieaz o curioas
contaminare a elementelor din evangheliile canonice
cu tradiiile din Protoevanghelia lui lacob.

Scena naterii Mîntuitorului se petrece, ca i în

evangheliile canonice, într-un staul din Vitleem.

Stpînul staulului se numea, dup legenda popular,
Crciun. Soia lui era moae, dar Crciun o oprise

« s-i mai spurce mîinile » moind. Cînd Maica Dom-
nului este apucat de muncile facerii, Crciun nu
era acas. Iosif, venind la Crciuneasa i cerîndu-i

sprijinul, moaa nu se poate opri de a-i sari în aju-

1 Lidia Dragomanov, în Melusine, IV, 1888—89,
pp. 195—222.

2 S. Fi. Marian, Legendele Maicii Domnului, pp. 26—27.
3 Vezi i articolul lui Arnold Van Gennep, Lucina sine

concubitu în Religions, moeurs et legendes III-eme ed., I,

1933, pp. 14-25.
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tor. Brbatul ei, care era un om ru la suflet, întor-

cîndu-se acas i aflînd din chiar gura soiei sale cele

petrecute, de ciud c i-a fost clcat porunca,
pune mîna pe o bard i reteaz femeii mîinile din
coate. Craciuneasa alerg plîngînd la Maica Dom-
nului. Aceasta o povuiete s-i aduc cum poate
mîinile din cas i s le apropie de copil. îndat ce
Craciuneasa îi apropie mîinile de copil, ca i Salo-
meea din Protoevanghelie, i Ie vzu încheindu-se la

loc, mai frumoase i mai albe decît înainte.

Din ciclul acestor legende, tema Crciun i Cra-
ciuneasa a ptruns i în colinde. E vorba de doi
drumari cari sunt: unul Maica Sfînt, altul sfîntul

Iosif i care, pe cînd « ziua cu noaptea se mestecau »

cutau sla, c « btea vînt friguros i aveau haine
de argint ».

Nimeresc la curile lui Crciun, care pstreaz
în colind acelai caracter ursuz i rutcios ca i
în Protoevanghelie:

« Bun seara mo Crciun,
Auzit-am c eti bun,
D-mi loc de sluire,C v nasc o mîntuire.
Mo Crciun sus se scula
i din gur'aa gria:
Eu sla nu-i pot da;
Du-te'n grajdul cailor,

Ori în ieslea boilor 1
».

Asemenea legende i colinde se gsesc în multe
alte colecii de folclor (vezi mai jos bibliografia).

Nu pot încheia îns fr a aminti aici poema publi-
cat de dl. I. Pillat, mai întîi în revista craiovean
Suflet românesc i republicat apoi în volumul Bise-
rica de alt dat: povestea Maicii Domnului. Intemein-
du-se pe legendele din colecia lui Marian, dl. I. Pillat

a izbutit, transpunînd aciunea în mediul nostru
rustic, s evoce, în versuri dltuite uneori pe factura
versului popular, cu imagini Arii i sugestive, unele

S. FI. Marian, Legendele Maicii Domnului, p. 67.

02

împrumutate de-a dreptul din colindele populare,
poezia patriarhal, plina de gingie i naivitate, a
legendelor Maicii Domnului.
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EVANGHELIA LUI NICODIM

Evangheliile canonice— i mai ales Matei, cap.

27 — ne povestesc c atunci cînd în faptul dimineii,
preoii i btrînii poporului au adus pe Isus legat,

înaintea lui Pontiu Pilat, procuratorul roman al

Palestinei, acesta, eercetîndu-1, a aflat nevinovia
lui i a cutat s-1 scape. Vzînd îns c gloatele,

înteite de preoi, cer rstignirea Mîntuitorului, s-a

splat pe mîini înaintea lor, zicînd: « Nevinovat sunt
eu de sîngele acestui drept. Voi vei vedea. » Dar ca
s potoleasc furia norodului, i 1-a predat spre moarte.
Era firesc ca personalitatea lui Pilat, înfiat în

evangheliile canonice în aceast lumin, s mite
imaginaia popular i s capete în literatura apo-
crif un loc central.
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înc din veacul al II-lea, sf. Justin, martirizat

în 165, în opera sa Apologia religiunei cretine (I, c.

35 i 48) pomenete vorbind de patimile Mîntuito-

rului: actele lui Pilat (£x t<ov IIovtlou IIiXaTou

Yevo[xevcov axxwv). Istoricii literaturii cretine îns,
se îndoiesc dac sf. Justin a auzit de existena
acestor acte sau numai le-a presupus. Ceva mai
tirziu, Tertulian (160—-240), istorisind rstigni-

rea i învierea Domnului, adaug (în Apoi.) c despre
toate acestea Pilat a vestit pe Tiberiu. Nu tim precis

la ce se refer Tertulian; sub form de acte, de ra-

poarte scrise ale lui Pilat ctre împratul Romei,
ni s-au pstrat îns mai multe apocrife.

Dintre acestea, cel mai important este Evanghe-
lia lui Nicodim, însoit de cîteva acte ale lui Pilat.

In limba noastr, aceast evanghelie a circulat

într-o versiune contaminat la început cu un text
alctuit din materiale luate din alte apocrife (Proto-

evanghelia, Evanghelia copilriei, Viziunea sfintei

Brigitta), din Iosef Flavius (De antiquitate Judaeo-
rum) .a. privitoare la naterea Mîntuitorului,

venirea magilor, fuga în Egipt (cu povestea celor

2 tîlhari, v. voi. I, p. 162), Ioan Boteztorul, domnia
lui Tiberiu, cîrmuirea lui Pilat. Dup aceast parte
introductiv, urmeaz o versiune a Evangheliei

apocrife a lui Nicodim, mrturisit de altfel i într-o

not a textului: «Iar un oarecare ce-1 chema Ni-
codim — carele au scris acestea— zis ctr Pilat ».

Dup cum am artat i în expunerea subiectului,

textul românesc se deosebete de versiunile greceti
i latineti publicate de Tischendorf ; e foarte probabil
c textul a avut la baz o versiune în limba polon,
dup cum de altfel se mrturisete într-un loc:

« In ce chip au scos Domnul pre cei drepi din iad
si au sfarîmat puterea lui, întoars din crile leeti »

(f. 168 v.)

Dar aceast versiune polon n-a intrat în limba
noastr printr-o traducere direct, ci printr-un inter-

mediar rusesc, dup cum se poate vedea clar din
unele pasage ca acesta: «iar dup socoteala noastr
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ruseasc, în litere, cîte 4 ruble i cîte 24 de altine

(rus. dATHHK =moned mic) i 4 denghine i aa
face 370 de litre : 1 585 de ruble ».

In Biblioteca Academiei Române se pstreaz
manuscripte ale acestei versiuni (cf. mai jos biblio-

grafia). Cea mai veche a fost fcut în anul 1736
de ieromonahul Ilarion, în mnstirea Bistria, o

alt copie a fost fcut la 1756 de popa Ghiri din
Graiova. Textul pare astfel a se integra în curentul
de traduceri de pe texte ruseti, iniiat de mitropoli-

tul Varlaam al rii Româneti, care, înc din 1665
pe cînd era stare al mnstirii Glavaciocul, a adus
din cltoria la Moscova modelele ruseti. Faptul c
cea mai veche copie s-a fcut tot în aceeai mnstire
Bistria, unde dasclul polon Alexandru traducea
în a doua jumtate a veacului al XVIII-lea opera
lui Galeatovski, adus din Rusia de Varlaam, mili-

teaz pentru aceast ipotez.
Intemeindu-se pe datele evangheliilor canonice, I

Evanghelia apocrif a lui Nicodim pune în lumin
trei momente hotrîtoare din viaa omeneasc i <

divin a Mîntuitorului : peripeiile judecii, rstig-
nirea pe cruce i coborîrea în iad pentru mîntuirea'
sufletelor celor drepi.

Evanghelia începe prin a povesti c, pe vremea
împratului Tiberiu, s-a artat un brbat cu firea

i chipul omenesc, « dar cu vederea mai presus de
om », svîrind fapte dumnezeieti. Locuia înaintea
cetii Ierusalimului, în muntele Eleonului i adunase
în jurul su 150 de ucenici, propovduind cuvîntul
Domnului. Poporul, ascultînd predicile lui, avea cre-

din c va mîntui neamurile evreieti din robia
romanilor. Mai marii evreilor, temîndu-se ca acest
zvon s nu ajung la urechile romanilor i s aduc
pieirea lor i a copiilor lor, îl pîrsc lui Pilat. Acesta
trimite s-1 aduc i, negsind în sufletul lui nici un
gînd de rzvrtire împotriva puterii pmînteti, îl

pune in libertate, mai ales c tmduise de boal
pe soia lui, Procla. Aflînd de aceasta, Ana, Caiafa
« Gamaleit » i ali fruntai ai evreilor, se duc din

<>tS

nou la Pilat i-i cer s arunce pe Isus în temni,
fiindc, dei este « fiul unui meter de lemn » se

numete pe sine « împrat i fiul lui Dumnezeu

»

i « fiindc le spurc legea », tmaduind sîmbta.
în aceste împrejurri, Iuda se oferi evreilor ca,

pentru 30 de argini, s-i vînd învtorul i astfel

Mîntuitorul fu prins de evrei i adus la curtea lui

Pilat. Guvernatorul roman trimese atunci un

« cursor » s aduc pe Isus în sala de judecat, dar

« cursorul », venind înaintea Mîntuitorului, lu earfa

de postav rou din capul su i a « tins-o pe pmînt »

zicind: «Doamne, calc pe aceasta i vino ctre
ighemonul, c te chiam ». Evreii, vzînd actul de

evlavie al pristavului, încep s murmure împotriva

lui. întrebat de Pilat, « cursorul » mrturisi în faa
arhiereilor evrei c, pe cînd a fost trimis de Pilat

la împrteasa lui Alexandru, a vzut pe Isus intrînd

în Ierusalim, clare pe asin i întîmpinat de norod i
de copii, cu ramuri de finic în mîini i cu strigte de:

«Osana, fiul lui David!» Isus, intrînd în sala de jude-

cat, insignele de la steagurile romane (în textul

nostru « idolii »), pe care le ineau în mîn slujitorii,

se înclinar dinaintea mîntuitorului. Evreii încep din

nou s murmure, învinuind pe cei ce ineau steagurile

in mîn c au fcut aceasta dinadins. Pilat scoase pe

Isus afar i ceru jidovilor s aleag dintre ai lor

12 brbai voinici i de credin, care s in stea-

gurile, apoi porunci s fie adus din nou în sal
Mîntuitorul. Steagurile se înclinar i de data aceasta,

cu toat dîrza împotrivire a noilor stegari.

Pilat fu atunci cuprins de spaim, mai ales c
soia lui îi trimisese vorba, în sfat « s nu fac nici

un ru acelui om drept, c mult a ptimit pentru el

in timpul nopii ». Evreii încep din nou s cîrteasc:

Isus este vrjitor i cu ajutorul lui Belzebut a trimis,

peste noapte dracii, s munceasc pe soia lui Pilat.

Zadarnic se strduiete Pilat s scape pe Mîntuitor

din ghiarele evreilor. Acetia învinovesc pe Isus

c este nscut din flori, c la naterea lui au fost

ucii copiii din « Vicleim*» i c tatl su, Iosif, i
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mama sa, Mria, au fugit în «Eghipet », pentru c « nu
aveau ochi întru oamenii de ruine». Pilat cheam
aparte pe ucenicii lui Isus. Acetia spulber calom-
niile, destinuind lui Pilat invidia arhiereilor împo-
triva lui Isus, pentru c svîrete minuni i pentruc vindec pe cei bolnavi numai cu cuvîntul. iars ie in seam ziua sîmbetei. Chemîndu-1 apoi si
pe Isus, Pilat se încredineaz c împria de care
el vorbete nu este aci pe pmînt, ci în cer, i c
prin urmare el nu poate fi socotit ca un rzvrtit
împotriva legii romane. Ieind din pretoriu, înaintea
norodului adunat, Pilat glsuiete c el nu gsete
nici o vin lui Isus. Gloatele, aîate de arhierei.
încep s murmure, cerînd ca Isus' s fie rstignit
pe cruce.

Atunci, se ridic Nicodim « carele — adaug tex-
tul nostru— au scris acestea » încercînd s îmblin-
zease furia arhiereilor i a gloatelor. în sprijinul
lui vin: paraliticul, orbul, leprosul, Bersavia (Vero-
nica), cari mrturisesc minunile pe care Mîntuitorul
le svîrise cu vindecarea lor. Zadarnic sunt îns
toate. Gloatele întrîtate cer necontenit rstignirea
lui Hristos, pentru c se numete pe sine « fiul lui
Dumnezeu i împrat ».

Vzînd c nu mai poate rezista furiei gloatelor,
Pilat ceru s i se aduc ap i, spiindu-se pe miini
«împotriva soarelui)) mrturisi: «Nevinovat sunt
de sîngele dreptului acestuia ! »

Evanghelia lui Nicodim — în versiunea româ-
neasc—povestete apoi dup evangheliile canonice:
conducerea Mîntuitorului la locul de osînd. purtarea
crucii de ctre Simion i rstignirea Domnului.
cu minunile artate la moartea lui. Se insist înc,
cu detalii noi, asupra unora dintre minuni: asupra
ruperii catapetezmei de la Templu i asupra întune-cm Soarelui. « Soarele — spune textul nostru
era plin de sînge, cît s-a fcut întuneric mare, de se
vedeau i stelele întru amiaz... i noapte peste
tot. .

.
i luna întins în sînge i toat lumea se cltea

de groaznic cutremur ».
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Cind se povestete episodul sutaului care a
împuns cu sulia în coast pe Mîntuitor, textul
adaog: « i îndat a ieit sînge i s-au botezat Adam
cu sîngele lui Hs. ce au curs pe cpîna lui, care
zcea acolo ».

Scena coboririi de pe cruce a Domnului i jalea
Mriei are accente impresionante. O dezvoltare mai
întins, cu elemente dramatice, are îns ultima parte
a evangheliei apocrife, privitoare la coborîrea Mîn-
tuitorului în iad. In cele mai multe versiuni scena
aceasta este povestit de doi tineri, Carinus i Leu-
cius, fiii lui Simeon, cari muriser mai demult i la
înmormîntarea crora fuseser de fa înii Ana i
Caiafa. Acetia, cu întreg sinedriul, erau in mare
zarv. losif din Arimathea, pe care ei îl încinseser
într-o temni fr fereastr, unde pecetluiser por-
ile, dispruse fr urme, dei peceile rmseser
neatinse. Fusese gsit apoi în Arimathea i, adus in
sinedriu, mrturisise c a fost ridicat din temni
de Isus, care 1-a dus în Arimathea. In acelai timp,
trei oameni mrturiseau, cu jurmînt, c au vzut
pe Mîntuitor pe Muntele Mslinilor, îndemnînd pe
apostoli s mearg în lume ca sa vesteasc popoare-
lor evanghelia. Fiii lui Simeon, Carinus i Leucius,
care fuseser înmormîntai sub ochii lor, se aflau în
Arimathea, petrecîndu-i vremea în rugciuni. Adui
în Ierusalim i întrebai cum de se gsesc în via, ei

cer <t hîrtie i cerneal» ca s scrie cele ce au vzut
i au auzit. în textul nostru îns, epidosul scoborîrii
lui Isus în iad nu este înfiat ca o poveste deose-
bit a frailor Carinus i Leucius, ci ca o continuare
organic a textului precedent. în textul românesc
se spune doar c: « Atuncea s-au sculat cei doi feciori

Carion i Luehion al lui Simion, primitorii lui Dum-
nezeu, i au spus multor oameni ce au fcut Hristos
în iad ». în felul acesta ni se povestete c puterile
iadului erau în mare turburare, cînd deodat se
auzi la poarta infernului, de trei ori, un glas puter-
nic, ca un tunet: «Luai domni, porile voastre,:

s ia poarta cea de veci i s intre împratul slavei ».
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David i Isaia recunosc ca acesta este Mîntuitorul

pe care ei îl preziseser; Satana i ai si sunt cu-

prini de groaz i se strduiesc s ferece porile. Dar

Ius, însoit de îngeri, sfrîm încuietorile iadului

i lumineaz întunerecul cel de veci. Atunci, cad

dintr-o dat « obezile » care ineau pe sfini înctu-

ai, iar Mîntuitorul apuc pe Satana «de grumaz »

i/întorcîndu-i mîinile înapoi, îl leag cu lanurile

i-1 arunc în adîncimile iadului, în locul cel venic,

unde va rmîne pîna în ziua judecii din urm.
Apoi, Mîntuitorul, întinzînd mîna lui Adam, îl scoate

din infern împreun cu toi sfinii pe care-i duce, în

cîntece de slav, în rai.

In versiunea noastr, Evanghelia lui Nicodim se

încheie cu povestea morii lui Pilat, a lui Ana i a

Caiafei. Dup rstignirea lui Hristos, Mria Magda-

lena s-a dus la Roma, unde s-a plîns lui Tiberiu de

cele întîmplate. Pilat a fost decapitat, dup cum
vom vedea mai jos. Ana a fost ucis in chinuri grele.

Caiafa fusese închis într-o temni. într-o pustie, i
apoi sgetat. împratul Tiberiu, aflîndu-se la vîn-
toare prin prile locului, nemeri din întimplare prin

dreptul închisorii lui Caiafa, luîndu-se pe urmele

unui cerb. Caiafa tocmai scosese capul pe fereastr,

cînd Tiberiu slobozise arcul. Sgeata a ptruns în

capul lui Caiafa.

Evanghelia lui Nicodim a influenat i ea litur-

ghia ortodox, creia i-a împrumutat idei i imagini.

De aceea nu trebuie s ne surprind faptul c, în

decorarea vechilor noastre biserici, gsim i scena

coborîrii Mîntuitorului la iad, zugrvit dup reco-

mandarea Erminiilor astfel:

« cea la iad pogorîre a lui Hristos: iadul ca o peter întu-

necoas, dedesubtul dealurilor; i îngeri purtînd veminte
luminoase, îl leag pe Veelzevuhu cu lanuri, pre domnul
întunearecului i pre dracii, pre alii btîndu-i, pre alii cu

sulie gonindu-i... i multe lacte sparte i porile iadului

desradcinate i Hristos clcînd pre iale, cu dreapta îl ine
pre Adam i cu stînga pre Eva, i de-a-dreapta lui stînd

Mergtorul înainte... i David aproape lîng dînsul, i ali

drepi i împrai cu cununi i cu coroane; iar de-a-stînga
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Iona, Isaia, Ieremia, prorocii i dreptul Ayel... i împre-

jurul lui nemrginit lumin i muli îngeri»

— adic toate detaliile scenei din Evanghelia lui Nico-

dim 1 Scena se gsete foarte adeseori reprodusa m
gravurile vechilor cri bisericeti 3

,
zugrvit in

icoane, imprimat în galvanoplastie pe scoarele

vechilor evanghelii (a se vedea un exemplu din

epoca lui Matei Basarab în plana a V-a, de la

sfirsitul volumului).
.

'Evanghelia lui Nicodim, > direct sau indirect, a

lsat urme i în tradiiile populare.

« Si dup asta - spune o tradiie culeas în Moldova -

s-a nscut Domnul Hristos, din Preacurata Fecioara Mana

care a trebuit s sfrîme porile iadului i sa scoat de acolo

ne toi pctoii agonisii de cel necurat»'.
P

«Apoi s-a dus Domnul Hristos de a sfarîmat lactele

iadului, ca s deie drumul sufletelor ce se chinuiau » .

Ecoul acestui episod s-a prelungit mai departe

pîn în cântecele de stea:

I Deci dînd dup cruce jos P'Adam din iad ridicînd

Pre Domnul nostru Hristos i pre toi cu el scoind

Cu giulgiul cu zmirn uns Din munca l-a if&vit

în mormînt nou fu pus în raiu l-aslluit
S'au înviat ca un sfint Unde mai intn era

treia zi din mormînt Iari a se bucura. »

JA.' Panii, Cîntece de stea, pp. 30-31, cîntarea 19.)

i în colinde populare, ca de pild urmtorul speci-

men din Maramure:

«Vine i. Domnul Dumnezeu (e vorba de Hristos)

Cu o ceat îngereasc
Pre diavoli s biruiasc. »

1 Cf. Vasile Grecu, Cri de pictur bisericeasc bizantin,

PP "-2 cFloanBianusiNervaHodo, Bibliografia româneas-

c veche, I, p. 36: Tr'iod. - Penticostarul slavonesc din 1550;

(de fapt 1558, cf. A. Filimon m Dacorom., V, 192;-2S,

r> 601), p. 455: Apostolul din 1704.
1

3 Revista Ion Creang, voi. X (1917), p. 70.
.

* Elena Niculi Yoronca, Datinele i credinele poporului

român, p. 325.
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Tit. Bud, Poezii populare din Maramure, p. 71; note
i bibi. la art. Cîntece de stea.

BIBLIOGRAFIE

Texte româneti: Ms. nr. 4674 din Biblioteca Academiei
Române, copiat de popa Chiri din Craiova la anul 1756-
nr. 2355, f. 177 i urm.; nr. 185 din 1736, copiat de iero-
monahul Ilarion din m-rea Bistria. Fond Gaster: nr. 89
sfiritul sec. al XVII-lea sau începutul celui de al XVIII-Iea
muntean, i <nr.> 172, moldovenesc, jumtatea secolului al
XVIII-lea. Gf. i notele date de M. Gaster în Grober, Grund-
riss der romanischen Philologie, 1901, voi. II, 3, pp. 399—400.

Texte greceti: Constantinus de Tischendorf. Evanghelia
apocrypha adhibitis plurimis codicibus, graecis et latinis. . .

editio altera (a Ii-a), Lipsiae, 1876, p. 210. Acta Pilati:
recenzmnea greceasc A, pp. 210—286; recenziunea gre-
ceasc B, p. 286-322; partea a doua din Evanghelia lui
Nicodim sau scoborîrea lui Hrislos in iad (Descensus Christi
ad Inferos), pp. 323—332; versiunea latin Gesta Pilati,
pp. 333—388; versiunea latin A (Descensus Christi ad
Inferos), pp. 389— 416; versiunea latin B (Descensus
Christi ad Inferos), pp. 417— 432; Epistolia lui Pontius
Pilatus ctre împratul Tiberius, versiune latin, pp. 433—
434; Scrisoarea lui Pilat ctre August cezarul, in dou versiuni
greceti, pp. 434—449; Paradosis Pilati, versiune greceasc,
pp. 449-455; Mors Pilati, versiune latin, pp. 456— 458;
o nou versiune greac: G. F. Abboth, The report and death
of Pilate, în The Journal of Theol. Studies, V, 1903, pp.. 83—
86. Despre o alt versiune greceasc: K. Lakc, Texts from
Mounth Athos, în Studia biblica et ecclesiastica, V, 2, Oxford
pp. 152-165.

Versiuni slave: Dr. Ivan Franko, Codex apocryphus
e manuscriptis ukraino-russicis, în Monumenta linguae neenon
litterarum ukraino-russiearum, edita Lvov, II, 1899, p. 353 si

urm.; Dancic în Starine, IV, 1872, p. 138; M. Speransk'i,
Cme. aioKpu$unecKin eeamejiin, Moscova, 1895, pp. 10, 55,
91, 134.

Studii : R. A. Lipsius, Die Pilatusakten kritisch unter-
sucht, ediia II, Kiel, 1886; E. Dobschiitz, Der Prozess Jezu
nach den « Acta Pilati » în Zeitschrift f. die neutestamentliche
Wissensch., 1902, pp. 89— 114; Th. Mommsen, Die Pilatus-
akten, ibid., pp. 198— 205.

La noi: dr. M. Gaster, în Grundriss der romanischen
Philologie, II Bând, 3, Abteilung, Strassburg, 1901, p. 402,
artînd c versiunea româneasc se deosebete mult de ver-
siunile greceti, publicate de Tischendorf.

POVESTEA LUI AFRODIIAN

In strîns legtur cu materia Protoewngheliei

lai lacob st i legenda lui Afrodiian, pstrat în

citeva manuscripte din Biblioteca Academiei Româ-

ne, semnalat numai de Gaster în Grober, Grundriss

der romanischen Philologie (ed. II, 18). Legenda este

cunoscut si din versiuni slave i greceti. Pornind

de la datele Evangheliei lui Matei (II, 1—13) privi-

toare la adorarea magilor— date intrate i în evan-

gheliile apocrife— legenda noastr nzuiete s pun
în lumin împrejurrile în care cei trei magi au

plecat din Persia i, luîndu-se dup stea, au poposit

în Bethleem, pentru a se închina Mîntuitorului i

a-i aduce daruri.

In manuscriptele româneti textul poart urm-
torul titlu: Povestea lui Afrodiian Persul, scris de

Filip prezviterul, singhelul marelui loan Zlataust,

pentru natire lui H(risto)s; i pentru sieaoa i
pentru închinciune vîlhovnicilor de Persida. Singhe-

lul sfintului loan Hrisostomul a fost ins, dup cum

se tie, Produs, care mai tîrziu a ajuns patriarh al

Constantinopolului (434—447). Dar legenda lui Afro-

diian Persul {'AypoSiaioivoq sau 'AcppoSmavo; Iîspo*$

este amintit de scriitori din secolul al X-lea

(Ipolit Tebanul) si al XH-lea (Epifanie Clugrul).

De alt parte ea se gsete pomenit în To/iKoaan

najien (Plea interpretat) tradus în slav din

secolul al X-lea, dup un original grecesc alctuit

in secolul al VIII— IX-lea. Textul grecesc al

legendei lui Afrodiian a fost publicat de A. Yassiliev,

în Anecdota greco-btjzantina (I, pp. 73— 125). In

versiunea româneasc este omis partea de la

început în care se vorbete de Afrodiian (p.73—83

din textul publicat de Vasiliev). Textul românesc

începe de la 'Ex Hsp^nSo;; eyv«ct6-/) ktc' a?/r,c 6

Xp'.CTO.

Subiectul, aa cum îl avem in versiunea româ-

neasc, este urmtorul:
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Vestea despre naterea Mintuitorului s-a aflat
mai ÎTitîi în Persida, în templul Irii, zidit de marele
« Kir sau irus », în «curile cele înalte» împr-
teti, împratul, intrînd dup obicei în templu
« sa-i dezlege visurile » fu întîmpinat de marele
preot Propie

?
care-1 întiina ca toat noaptea idolii.

pîn atunci nemicai, au petrecut jucînd si slvind
pe Fecioara Mria, care va nate pe Mîntuitorul
lumii. Abia sfîri cuvîntul « popa Propie » i psrile
de aur i de argint ale templului începur s ciri-

peasc, iar idolii s cînte din alute. împratul,
cuprins de spaim, vrea s fug; preotul îl oprete.
Acopermîntul de sus al templului se descoper i
atunci o stea mare de aur îi coboar lumina deasupra
fîntînii vieii, grind: « Stpîn fintîn, marele Soare
m-a trimis... s-i slujesc ie celei ctre na-
tere neîntinate... ». La acest glas divin, toi idolii

cad la pmint, afar de stîlpul fîntînii, împodobit
cu cunun împrteasc de pietre nestemate.

împratul, uimit de aceste minuni, « chem pe
toi maetrii i deslegtorii semnelor cîi erau sub
împria lui ». Acetia, sosind la curtea împr-
teasc, tlmcir semnele dumnezeieti astfel: idolii

au czut, fiindc puterea lor a încetat; fintîna este

Fecioara Mria din Iudeea ; Fiul ei, nscut din
Tatl cel fr de început, s-a coborît pe pmînt ca
s mintuiasc lumea. împratul, îndemnat de vîlhov-

nicii si, trimite magii cu daruri; pe Elemeleh.
« ce se tlcuiete sirenete a lui Dumnezeu bun
ivire i împria», îl trimite cu aur; pe Elisur,

« ce s tlcuiete sirenete Dumnezeu spsenie i
lcuin », îl trimite cu tmâie i pe Eliav, « Dum-
nezeul meu, tatl meu », cu smirn. Magii pornesc
cu darurile, clri, i, cluzii de stea, ajung la

Ierusalim. Aci Irod, mîniat, încearc zadarnic s-i
abatâfdin calea lor. Magii ajung la Bethleem i se

închin^Mîntuitorului i Maicii lui apoi, pe « o scîn-

dur de aur », scriu împratului lor cele întîmplate

si aflate.
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Manuscripte inedite în Biblioteca Academiei Romane:

Nr 34 f 63-69; Poveste lui Afrodiian Persul scrise de* Uip

prîzviterul, singhelul marelui loan Zlataust, pentru natire

idH(risto)s ?
ipentrusteaoaipentruînchmae^^

de Persida; blagoslovi otce; sec. al XVIll-lea, copiat ae

Toader Jora la 1756.

Teste slave: I. R. Porfiriev, AnoKpufiunecKix cuaaanin o eem~

xosaehmuuxs Jiuuaxz u cofoiminxi» t. Petersburg, 1897, pp.

83-89- dr. Ivan Franko, Codex apocryphus e manuscriphs

ukraino-russicis collectus în Monumenta hnguae neenon Ut-

terarum ukraino (Jiuthenicarum) russicarum a collegio ar-

chaeographico Societatis Scientiarum Sevcenkianae, edita JUVOV,

II 1899 p 3-11; Novakovic, Stannc, Zagreb, X, p. 74 -
80'-

1 Porfiriev, AnoKpufomecKtn exasanin o HoeoaaetyrmuxT» jiunax-»

u codbimiHxt, Petersburg, 1899, p.149 - 156.

Texte «Tccesti: A. Vasiliev, Anecdota graeco-byzantina r

Mbstmae, 1893, pp. 73-125, dou versiuni: una dup un

eodiS din sec.' al Xl-lea, din Moscova, alta dup un codxee

din sec. XIV-XV din Vat.-Palat. (nr. 364).

Pentru msse. din Muntele Athos cf. Spyr. P. Lambros,

Catalogue ofthe greek manuscripts on Mount Athos, Cambridge

1895, voi. I, p. 203, nr. 2406, I: Hept '^ T^o^vov """P*1*
sec al XVi-lea; ibid, II, p.,316, nr. 569_7, 23, sec. X\II -
XIX: vfariaic tou oo<poo 'A^ppoSiTtavou.

DISPUTA LUI ISUS CU SATANA

O alt legend, necerectat pîn acum la noi, dar

înrudit cu Lupta arhanghelului Mihail cu Satanail r

de care ne-am ocupat mai sus, se pstreaz în codi-

cele nr. 130 din Biblioteca Academiei Române, 1. &5-

Manuscriptul, un in folio mic, de provenien arde-

leana — a i'ost druit Academiei de V. Mangra în

1895 __ s i dateaz din veacul al XVIIMea. Legenda,

care este o copie de pe un text mai vechi, poarta

titlul: învturi cin(d) s-au pricinuiii Satana cu

Dumnezeu. :
f

Punctul de plecare al acestei legende apocrile

este un fragment din Evanghelia lui Matei (cap. 4,

versetele î—12), care povestete c. dup ce Isus a
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primit botezul, s-a dus în pustie, unde a postit 40
de zile si 40 de nopi, pîn ce a flmînzit. Atunci i-a

ieit înainte Satana, care încearc s-1 ispiteasc,
îndemnindu-1 s porunceasc pietrelor s se prefac
in pîine. în cele din urm, îl duce pe coama unui
munte i artindu-i de acolo toate împriile lumii

i toat strlucirea lor, i-a spus: «Acestea toate i
le voi da ie, dac te închini mie » ispit pe care

Mintuitorul a respins-o: «Mergi Satano, cci scris este:

Domnului i Dumnezeului tu s te închini i lui

singur s-i slujeti ».

Legenda apocrif aaz aciunea în grdina Msli-
nilor (Eleonului), unde Mintuitorul petrecuse 40 de
zile i 40 de nopi în post i rugciune. Ca i in textul

Evangheliei canonice, diavolul se ivete atunci înain-

tea iui Isus i, dup ce-1 întreab cine este i pentru
ce a venit în lume, simind sfîritul împriei lui,

ii cere Mintuitorului sa se urce la scaunul Tatlui
su, cci cerul este al lui Dumnezeu, pe cind pamîn-
tul este în stpînirea sa. Vzînd Ins hotrirea nestr-
mutat a lui Isus de a mîntui lumea, Satana se re-

trage pe un munte învecinat, îi adun toi dracii

si i se pregtete de lupt. Pmintul începe s se

cutremure, ucenicii se înspimînt, dar Mintuitorul
se roag lui Dumnezeu i îndat un nor se las ca
un fulger deasupra Satanei. îngerii prind pe duhul
rzvrtirii, îl leag i-1 spînzur de toarta cerului

cu capul in jos, în timp ce toi ceilali diavoli se

împrtie, ascunzindu-se prin toate vgunile pmîn-
tului. Satana se preface atunci c recunoate slbi-
ciunea lui i se roag de Isus s-1 ierte, fgduind c
va îndemna omenirea s asculte de cuvîntul Dom-
nului. Isus îl iart, dar diavolul, ajuns pe praînt,
începe din nou discuia, ameninind c el va intra in

inima Caiafei i va aduce pieirea Mîntuitorului.

Isus, care tia toate cele ce se vor intimpla, îi rs-
punde c el va învia din mori, c se va scobori în

iad pentru a mintui pe cei drepi i ea, la judecata
din urm, va prbui pe Satana i pe toi ai lui in

focurile cele venice.
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Cum se vede din expunerea de mai sus, tema

acestei legende este lupta dintre cele doua puteri

antagoniste: Dumnezeu i Satana, lupta care se

încheie cu înfringerea duhului celui râu. Prin acest

caracter, legenda se apropie de concepia dualista

a manicheilor i a bogomililor, dar în acelai timp ea

are conexiune cu Sfînta Scriptur, cu Evanghelia

apocrifa a lui Nicodim i cuprinde, dup cum a artat

prof. Iordan Ivanov, i idei contrare credine or

bogomilice, ca de ex.: Dumnezeu este creatorul lui

Vdam pe eînd bogomilii susineau ca Adam a lost

^reat de Satanail i c Dumnezeu i-a dat numai

sufletul. în literaturile slave, legenda este cunoscuta

în mai multe versiuni cuprinse in codice, pstrate in

bibliotecile din Belgrad, Sofia, Petrograd, Viena i

Pra<*a Versiunile cele mai vechi se gsesc intr-un

codice bulgresc din secolul al XlV-lea, pstrat m
Biblioteca din Viena, i într-altul, tot bulgresc.

din veacul al XVI-lea, pstrat în Biblioteca Naio-

nal din Sofia.

în literaturile slave, legenda a ptruns din Bizan,

unde a circulat cu titlul: A6To xw Kupiou vuuov

Mwtou XpitfToO attpl T% &vtiXoyU? tou o^oXou

(Cuvlntul Domnului nostru, Isus Hnstos despre îm-

potrivirea diavolului). Dou versiuni greceti, una

din veacul al XIMea i alta din al XlII-lea au

fost publicate de A. Vassiliev în colecia sa de Anec-

dot graeco-byzantina (p. 4 i urm.).

în literatura noastr, textul a ptruns, cred, din

literaturile slave sud-dunrene, dei din manuscrip-

tul pe care-1 avem nu se pot^ scoate dovezi prea

concludente in aceast privin.

BIBLIOGRAFIE

Manuscripte româneti: nr. 130 din Biblioteca Academiei

Române, druit de V. Mangra, scrisoare urîta, f. 93

v — y? învturi cind s'au pricim Satana cu Dumnezeu

i cîndws posti fiu lui Dumnezâu in 40 de zile ?i în 40 de
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nopi, dup ace s sui in mgura Eleonului (Cf. I. Bianu,
Catalogul manuscriptelor româneti, I, Bucureti, 1907, p. 294).

Manuscripte slave: Prof. I. Ivanov, Eozomumru khuzu
u jiezendu, Sofia, 1925, pp. 248 — 257, dup versiunea
bulgreasc din sec. al XlV-lea pstrat în Biblioteca
din Viena (nr. 137) i dup versiunea bulgreasc din
sec. al XVI-lea, pstrat în Biblioteca Naional din Sofia
(nr. 433); J. Polivka, Starine, XXII, pp. 227— 331, sbornic
redacie sîrbeasc din sec. al XV-lea (în Bibi. Muzeului
Naional din Fraga); St. Novakovic, Starine, XVI, pp. 86—
89, dup un sbornic din sec. al XVI-lea, redacie sîrbeasc,
in Bibi. Naional Bulgar din Sofia (nr. 273); Tihonravov,
rîaMmnuuKU ompenemiou pyccKou jiumepamypu, II, pp. 282 —
285, dup un sbornic redacie ruseasc din 1602, în Biblio-
teca Public din Petrograd i un altul din sec. al XVIII-lea,
lot redacie ruseasc — vezi I. Ivanov, op. cit., pp. 248—
249; dr. Ivan Franko, Codex apocryphus în Monumenta
Unguae necnon litterarum ukraino- russicarum, Soc. Sevcen-
kiana, voi. II, pp. 196—203.

Texte greceti: A. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina t

pars prior, Moscova, 1893, 2 versiuni: pp. 4— 8 i 8— 10 T

dup codicele din Viena (liist. 67), sec. al XlII-lea.

Studii: introducerile in textele amintite mai sus; cf.

cu deosebire prof. I. Ivanov, op. cit., pp. 253—257.

SEXJTVA LUI MLAT
-

Este un apocrif relativ modern, poate de aceea
nu i-a gsit loc in culegerile de scrieri apocrife edi-
tate de Fabricius, Tischendorf, Thilo. Chiar in titlu

se spune c a fost descoperit— în unele versiuni—
ia 1400, în altele, în 1580.

Gaster n-o cunoate în literatura româneasc
decit din textul modern, tiprit la un loc cu Minunile
sfintului Sisoe. Asupra originalului, el face urm-
toarea presupunere: « In literatura român pretinde
acel apocrif s fi fost tradus din grecete. Prototipul
grecesc se pare a fi fost textul publicat de Steph.
Leucadios (Siîogi, Athena, I, 1S38, p. 3) ».

Textul românesc circula îns cu mult înainte in
copii manuscripte. în Biblioteca Academiei Române
se gsesc mai multe asemenea msse., dintre care unul,

îos

nr. 4700, de pe la sfîritul secolului al XVIII-lea.

are chiar originalul grecesc în paralel, precum ur-

meaz (f. 45 r.):

<i ISoi to /.x-a. TOU ScoT'?ipo

Tjtuov exSoOev <]}-/}(pia{LX [3ps-

6ev sv -6/vSi -fi x.aXou^EVT]

'Ay.u/Jic, ev twi otS^pto

/.tp6JT£c;l' EV O) f,V ETEpOV

x'.flcoTiov ex. Oaupt-aa-rou [J.<xp-

[itk p ou, lyyi tyy-zy.Xzi(J\ihr^

jLsyrjv sfJpawrrl ev [xs^fipavfl

^Tt fi.£Ta>CO[i.l.o0sTcTK EV Tfl

^aot/iSt -rtov ^6>.scov x-gct t6

vacp7r' (1580) eto; fazb XpLarou,

iztxrpKxpyzbovzo tote sv aUT)

'IepEjxtou, TTOU
^

u.£TacppKa07]

zllrpia-i, zyzi Se oiItco^ : »

<( Iat hotrirea cea dat
asupra Mîntuitorului nostru,

care in oraul Achilliei s'au

aflat într-un sicriu de fier,

întru carele era un alt sicriu

de minunat marmor, avînd

înluntru încuiat hotrirea
aceast scris evreiete pe
membran, care adueîndu-s
în împrteasa oraelor, adic
la Tarigrad, la anul 1580 de

la Hs. fiind atuncea patriarh

întru dînsa Ieremia, s'au

tlmcit elineate i iaste,

întru acest feliu. »

Arhetipuri greceti din sec. al XVII-lea— poate

primele, fiindc dup cum s-a spus mai sus, proto-

tipul nu pare mai vechi de secolul al XVI-lea—s-au

gsit de Lambros în bibliotecile Muntelui Athos

(vezi mai jos bibliografia). O copie de pe acestea va

fi fost adus de clugrii greci sau poate chiar de

clugrii români de la Muntele Athos, în mnstirile

noastre i tradus probabil în secolul al XVIII-lea.

Sentina începe, firete, cu data:

« La al saptesprezecelea an a lui Tiberie, esariului, împra-
tului romanilor... în a douzeci i una olimpiad... pe

vremea eparhiilor norodului romanilor a lui Lukie Pizoniul

i a lui Marcu Pisoniu. . . cînd ocîrmuia cetatea Ierusalimului

prea puternicul ighemon Pilat...»

Urmeaz apoi sentina:

« Eu Pontie Pilat, ighcmonul, cu puterea împriei roma-

nilor, în domnescul divan, judec i hotrsc la moarte pre

Isus, ce s zice de mulime Hristos Nazarineanul, de patrie

Galilean. . . »

Motivele condamnrii:

« pentru c s'au adunat cu mare numr de bogai i de sraci

i nu au încetat de a pricinui turburri întru toat Iudeea,

fcîndu-s pre sinei fiul lui Dumnezeu i împrat al lui

Israil, avînd înc îndrsneala de a intra cu stîlpri. . . ca un
Domn, în Ierusalim, în sfînta biseric.»
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Orînduicte apoi ca sutaul Corint Cornie s
conduc pe Mintuitorul « între doi tîlhari ucigai,
legat, btut, cu porfir îmbrcat, cu cunun de
spini încununat », cu crucea pe umr, « la muntele
ce s numete Kalvarion ». Se adaug apoi inscripia
ce trebuia pus în trei limbi: «elinete, românete
i evreiete » i se încheie, în sfîrit, cu semntura
lui Pilat i a « boierilor si ». în ms. 4700, textul
grecesc i cel românesc sunt însoite de o serie de
note, dintre care una interesant, la numele « Kalva-
rion ». Ni se spune anume c muntele se mai numea
i « locul cpînii », pentru c se gseau acolo tot-
deauna împrtiate cpînile fctorilor de rele
decapitai. Dar alturi de aceast explicare, apare
alta mai interesant pentru noi— fiindc st in
legtur cu folclorul i arta religioas— a mona-
hului Epifanie : « Dedesubt la Golgotha este biseric
mic a lui Adam i întru dinsa era cpîna lui supt
drîmtura Golgothei, deci dintru aceasta s-a numit
locul cpînei ». Aceast not este o reminiscen
despre legenda lejnniilui crucii i capul lui Adam,
legend de care ne-am ocupat (cf. i voi. I, p. 155)
i care ne lumineaz unul din motivele cele mai
rspîndite in iconografia noastr religioas: capul
lui Adam zugrvit aproape totdeauna sub crucea
pe care a fost rstignit Mintuitorul, pentru ca sîn-
gele Domnului, revrsîndu-se peste capul primului
om, s-1 ispeasc de pcatul primitiv.
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CONDAMNAREA IOT PILAT

Mai veche decît apocriful precedent este scri-

soarea lui Pilat ctre Tiberiu (sau Claudiu), Cesarul

Homei, care ni s-a pstrat sau încorporat în versiu-

nea latin a Evanghelici lui Nicodim, sau adugat
la sfîrit, în versiunea greceasc, sau independent

de Evanghelia lui Nicodim, ca un opuscul de sine

stttor.
De scrisoarea lui Pilat ctre Cesarul din Roma

prin care-1 vestete de condamnarea Mîntuitorului

în urma struinelor norodului i de semnele artate

atunci (întunecarea soarelui, cutremurul etc), m-am
ocupat în volumul I al acestei publicaii (p. 171). O
copie de pe traducerea româneasc a acestei scri-

sori se pstreaz în manuscriptul nr. 469 din Biblio-

teca Academiei Române, alctuit în secolul al

XVII-lea. în 1929, cînd a aprut întîiul volum al

acestei lucrri, manuscriptul nu se gsea în Biblio-

teca Academiei, aa încît am fost nevoit s m mr-
ginesc la datele sumare pe care le ddea Gaster.

Acum în urm. Academia reintrînd în posesia

coleciei de msse. i documente trimise pe timpul
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rzboiului la Moscova, am putut cerceta de aproape
manuscriptul i am putut constata ci, in afar de
scrisoarea lui Pilat, semnalat i de Gaster, se mai
gsete aci i alt text— nu mai puin important —
numit de la Tischendorf încoace: Paradosis Pilati
(Uy.paâom? = predarea, osîndirea).

Textul începe prin a povesti c Tiberie, citind
scrisoarea lui Pilat, fu cuprins de spaim pentru
semnele artate, i trimise oastea sa ca s aduc
pe Pilat în Roma. Cînd procuratorul fu adus, Cesa-
rul cu tot « soborul » i cu mulime de « Râmliani

»

luar loc pe o « tatr », înaintea templului (în ms.:
«bisencei »). Infruntîndu-1, împratul îl întreb cum
a^ putut, dup ce a vzut atîta semne i minuni,s omoare un om nevinovat cu moarte i' s pun,'
prin aceasta, în cumpna pieirii, întreaga lume.'
Pilat se apr, spunînd c el n-a putut tine piept
iuriei mulimii care îl învinovea c Ie stric legea,
fiindc nesocotete Duminica,' i se numete pe
sine «împratul jidovilor»; tot rodul jidovesc striga:
«alt împrat nu avem, fr numai Chesarul». Tiberie
întreb atunci din nou pentru ce nu i-a scris toate
acestea înainte de a rstigni pe Mîntuitorul si 1-a
vestit abia acum, dup ce 1-a omorît. Si îndat,
la aceast întrebare a Cesarului, idolii din templu
au czut i s-au fcut praf. Împratul si cei ce erau
împreun cu el, cuprini de spaim, amin judecata
pentru alt dat.

In rstimp, Cesarul, mîniat împotriva «necura-
ilor jidovi» trimise un «cpitan» al su anume
Lucml~în alte locuri ale textului: Luchian — s
«bat latura aceea despre Rsrit», s drîme
cetile, s lege pe jidovi i s-i vînd robi paginilor.
Apoi, dup aceasta, ceru s fie adus din nou la jude-
cata Pilat i porunci s i se taie capul. Pilat, vzînd
moartea cu ochii, se rug lui Dumnezeu, cerînd mil,
i mrturisi nevinovia sa. în acea clip, se auzi
un glas din cer, menind ca toate neamurile pmîn-
tulm s-1 fericeasc pe Pilat, fiindc astfel a încheiat
prorocirea despre Mîntuitorul, i el va fi mrturie
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în ziua judecii din urm, cînd Domnul va veni

s judece viii i morii i pe cei ce n-au crezut în

El i n-au mrturisit în numele lui. Dup ce Pilat

czu, ucis de sabie, soia lui, Procla, care crezuse în

Mîntuitorul, muri i ea pe loc i astfel fur îngro-

pai amindoi în acelai mormînt.
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PROCLA, SOIA LUI PILAT SI
VIA DE VIE

In apocriful analizat mai sus, se vorbete despre

Procla, soia lui Pilat, care crezuse în Mîntuitorul

i creia Dumnezeu i-a luat sufletul odat cu moar-
tea soului ei. Paradosis Pilati nu lmurete ins
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împrejurrile in care Procla a fost adus sa cread
in puterea divin a Mîntuitorului. Explicarea acestui
moment important din viaa Proclei, pus în leg-
tur cu via de vie, o aflm într-un vechi text româ-
nesc despre care a mai fost vorba pîn acum: Între-
bri i rspunsuri. Acest mozaic de legende apocrife,
tradus din limba slav, înainte de jumtatea secolului
al XVII-lea, ne povestete c atunci cînd Pilat a
purces la locul rstignirii ca s ia ultimele msuri,
a sftuit pe soia sa s nu vie acolo. Procla îns, nu
1-a ascultat, ci îmbrcîndu-se cu «o plasc » (L o
rochie), s-a dus pe ascuns s priveasc de departe
dorind mai ales s afle dac Hristos nu este cumva
din neamul ei. Cînd ostaii l-au împuns pe Hristos
cu sulia, a înit sîngele departe si a stropit rochia
Proclei. Aceasta, temîndu-se de Pilat, a alergat
acas i s-a strduit zadarnic s spele sîngele care se
întinsese peste toat haina. Neavînd încotro, se
duse repede în grdin i spînd sub un piersic îsi
îngropa acolo rochia. îndat rsri din sînge o vit
care fcu struguri, spre marea mirare a Proclei
care nu se mai îndura s plece de-acolo. în rstimp*
sosi i Pilat i întreb roabele: « unde este doamna? >>

O cutar i o « aflar acolo, în vie, goal; si vzur
i struguri minunai cît nu s putea gsi într-aJt
chip.. Obîria legendei trebuie cutat în Sfînta
Scriptur. Mmtuitorul însui, într-o frumoas ale-
gorie, s-a asemuit cu via: « Eu sînt via, voi suntei
mldiele. Cine rmîne întru mine si' Eu întru el
acela aduce road mult, cci fr mine nu putei
face nimic... » (Ioan, cap. 15, vers. 5). Iar în scena
cmei de tain (Matei, XXVIII, 26—29),

«Isus luînd paharul i mulumind [ucenicilor si] le-a dat
zicind: bei dintru acesta toi; c acesta este sîngele meu
aMcgii celei nou, carele pentru muli se vars spre iertarea
pcatelor Ci va spun vou: nu voiu mai bea de acum din
acest rod^ al viei pîn în ziua aceea cînd ÎI voiu bea cu
voi, nou, intru împria Tatlui Meu ».

Legenda apocrif a Proclei este aceea pe care
d. Al. Rosetti, în studiul su despre Colindele reli-
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gioase la români (Analele Academiei Române, mem.
sec. lit., s. II, t. XL, 1920, p. 48), o bnuia ca pro-
totip al ciclului de colinde despre grîu, vin i mir,
dar care nu se cunotea înc pîn acum în literatura

scris. Legenda a avut într-adevr rsfrîngere în

tradiiile, în arta i în literatura oral a poporului.
Iat, de pild, cîteva credine populare în care via

este pus în legtur cu sîngele ce a curs din coasta
Domnului Hristos:

« Poama (strugurele) s'a fcut din sîngele Domnului
Hristos, cînd l-au rstignit pe cruce; din sîngele ce a curs, a
crescut via » (Botoani) . . . « Poama, dac vei lucra 7 ani
un pogon de vie, fr s sudui niciodat în ea, cum e via:
c te sgîrie, te tai, dar s nu zici nimica, atunci Dumnezeu
îi iart pcatele, te duci drept în cer. Dac-i sîngele Domnului
Hristos! » (Ion David, Botoani). Voronca, Datinele i credin-
ele poporului român, I, 1903, p. 901.

Poate tot de aci vine i credina c « spre anul
nou, cînd se deschide ceriul, toate apele se prefac
iu vin» (ibidem, p. 900).

Credina c « din sîngele Domnului Hristos, cînd
l-au rstignit pe cruce » a ieit via de vie cu strugu-

rii a fost ilustrat i în iconografie. într-o frumoas
icoan zugrvit pe sticl, în Transilvania, în vre-

murile noastre chiar, gsit în satul Drgu (judeul
Fgra) în o mulime de exemplare i pstrat
acum în Muzeul seminarului de sociologie, etic i
politic al Facultii de litere din Bucureti (sub
direcia prof. D. Guti), ni se înfieaz Mîntuitorul,
cu crucea la spate. Din coastele lui cresc coarde de
vi, încrcate de ciorchini de struguri.

Aceste scene iconografice, inspirate în parte i
din legenda Proclei, ne lumineaz i sensul mai adînc
al unui ciclu întreg de colinde care au ca tem cearta
pentru întîietate între floarea griului, floarea mirului
si floarea vinului.
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din Bucureti, Sena. de ist. lit. rom., epoca veche), I, Bucu-
reti 1934, pag. 60 i urm. Tot acolo mss.-ele din Biblioteca
Academiei (v. i mai sus pag. 37). Pentru ciclul colindelor
griul, vinul i mirul, vezi bibliografia la Al. Rosetti, Colindele
religioase la români (Analele Academiei Române, tom. XLmem.sec lit., 1920, p. 48, tip. 12). Pentru tema icono-
grafica: N

;
Cartojan, Iconografie popular, MIntuitorul i

via de vie in Arta i tehnica grafic, Buletinul imprimeriilor
statului, p. 14—16.

MOARTEA LUI IROD

Imaginaia cretin, nemulumit cu datele su-
mare din evangheliile canonice, a cutat s arunce
mai mult lumin i peste ceilali actori ai dramei
Mîntuitorului. Unul dintre cei pe cari masele populare
ineau neaprat s-1 vad ispindu-i vina era Irod,
regele iudeilor, care se strduise s ucid pe Mîn-
tuitor în fae. Unele legende plsmuite de cretin-
tatea primitiv în jurul personalitii lui Irod se vor
fi pierdut; altele ni s-au pstrat, ca i multe legende
apocrife, în aa numitele Cazanii apocrife, în care
punctul de vedere dogmatic i canonic cedeaz pasul
preocuprii de edificare a maselor.

O astfel de legend privitoare la Irod, necunos-
cut pîn acum, ne-o pstreaz miscelaneul Acade-
miei Române nr. 701 (f. 71): Cazanie iari a doua
zi la naterea Domnului nostru Isus Hrisios pentru
omorîrea pruncilor Vifleaimului i pentru jalele
maicelor i mai apoi i Irodu în ce chipu au perii.
Cazania începe prin a povesti jalea mamelor din
Betleem i cuvintele de mîngîiere pe care le spuneau
copiii înjunghiai cari mai puteau înc gri, « înte-
lepii den Duhul Sfînt », c prin moartea lor se vor
ierta pcatele prinilor i c pre ei, « chinuiii si
usturaii » îi « va împreuna împratul Hristos eu
pilcurile îngerilor ». Legenda povestete mai departe
c, în mcelul copiilor nevinovai, au pierit si doi
prunci ai Rahilei, fiica lui Irod. Nemîngiat, Rahila
îi plîngea necontenit durerea i imputa tatlui
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« boluznia » lui, destinuindu-i visul pe care 1-a

avut într-o noapte despre « cele 6 sbiciuri » i bti
care-1 vor lovi. Abia sfîri cuvintele i îndat i
czu asupra lui Irod pedepsele dumnezeieti i anu-

me: 1 « pduchi neîncetai eiia di elîi zua i noaptea »;

2 « pilalea i carnea despre trupul lui toat czu
gos»; 3 «foamea-hl cuprinsese, de i zua i noaptea

elu vrea totu mînca i saiu nu avea»; 4 «zepreala

lui îl cuprinsese cum s chieam colica, adec încue-

tura trupului » ; 5 «îi putrezi tot trupul» .a.m.d.

PENTRU BLESTEMUL CELOR DOUSPREZECE
NEAMURI JIDOVETI

în sfîrit, n-au fost uitate nici cele 12 neamuri

ale lui Israel. Un text poporan aflat într-un miscela-

neu de la sfiritul secolului al XVIII-lea i publicat

de G. N. Mateescu în revista Ion Creang (anul

VI, 1913, p. 33—35), descrie pcatul svîrit de

fiecare din cele 12 neamuri i pedeapsa la care a

fost osîndit. Astfel:

« Neamul lui Ruvin. Au btut pre Isus Hristos în grdina
Ghetsemani [în text Ghestimani]. Pre acetia i-au blestemat

Dumnezeu ca pîn la sfiritul veacurilor s sufere de aceste

pedepse: pe orice leamne i buruiane s*or atinge, s se usuce

desvîrit. Tot ce vor sdi sau semna s nu rodeasc nicio-

dat, iar dup ce vor muri, pre mormintele lor s nu creasc
nici o floare sau alte ierburi ».

« Neamul lui Simion. Au pironit pre Isus pre cruce i
l-au încununat cu cunun de spini. Din aceast pricin au
tot anul dureri mari de cap; apoi uscciunea mîinilor i
picioarelor d.

Neamul lui Dan care a strigat la judecata lui Hristos:

« sîngele lui asupra noastr i asupra pruncilor notri » a

fost pedepsit cu sudori mari de sînge.

Neamul lui Gad, care a împletit lui Hristos cunun din

trei ramuri de spini, a fost pedepsit cu « buboaie mari în cap,

care sparg », astfel c sîngele « s scurge pre pr i pre barb ».

i în felul acesta sunt înfiate pedepsele date

i celorlalte neamuri: Asir, Iosif, Zavalon, Nafta-

lina, Isahar, Veniamin, Iuda i Levi.
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ÎNTIINAREA LUI LENTUL, PROCONSULUL IUJDEEI,
CTRE SENATUL ROMEI PENTRU CHIPUL

MÎNTUITORULUI

Dou apocrife interesante ne înfieaz chipul
Domnului nostru Isus i al Maicii sale. Primul se

pstreaz într-o scrisoare, « întiinare» a lui Lentul,
proconsulul ludeei, ctre senatul' Romei.

întiinarea a fost publicat de Gaster dup o
copie fcut în 1825 de Climent, eromonah ot Pârsco-
veni (jud. Olt). Copia deriv la rindul ei dup un
Ceaslov tiprit la Sibiu, pe care Gaster nu-1 putuse
afla, dar pe care îl bnuia s fie Ceaslovul din 1805,
sau cel din 1807. Ceaslovul sibian din 1805 îns
reproduce întiinarea dup Ceaslovul moldovenesc,
aprut în 1796, în tipografia mitropoliei din Iai,
cu blagoslovenia mitropolitului Iacov. înainte de
1796, apocriful nu apare în Ceasloave, dup cum
m-am putut convinge din compararea acestor nu-
meroase texte de slujb bisericeasc, adunate în
Biblioteca Academiei noastre K

Dar înainte chiar de 1796, textul ptrunsese în
literatura noastr, unde circula în copii manuscripte,
pe mai multe ci. îl gsim mai întîi încorporat într-un
curios mozaic de texte apocrife, intitulat: Istorii

pentru cele multe fapte i minuni ale Domnului nos-
tru Isus Hristos— tradus, dup cum aflm din
copia cea mai veche, din limba polon.

Într-adevr, întiinarea lui Lentul, dup o
introducere scurt menit s mascheze scopul:

1 Bibliografia româneasc veche, în descrierea pe care o
•consacr Ceasloavelor, omite întiinarea lui Lentul, precum
omite i corespondena Iui Avgar cu Mintuitoruî, dei toate
aceste texte apocrife, ca materie, sunt cu totul diferite de
ifcextul liturgic al Ceasloavelor.
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« într-aceste vremi s'au artat aici un om (care înc tree)
.uiuine Isus Hristos, a cruia putere trece preste msurile

lirei; oamenii îl numesc mare prooroc, iar ucenicii lui ii zic

Fiul Iui Dumnezeu, el înviaz morii i tmduiete tot felul

de boale

»

urmeaz indicaiile necesare zugravilor:

« în chipul lui se vede oarecare strite. . .
prul lui este în

floarea unei alune timpurii, îns de la rdcin i pîn la

urechi este neted, iar de acolo i pîn la umeri cre i trece

si mai jos de umeri, de la frunte prin mijlocul capului are

crare, dup obiceiul nazarinenilor, fruntea lui este lata i

alb, faa lui fr nici o meteahn i împodobit cu o rume-

neal foarte plcut; fizionomia lui este ighemomceasca i
mingîioas; nasul si gura sunt fcute cu mari masuri, barba

«>ste destul de deas în floarea prului i desprita în furcu-

lie, ochii îi sînt cprii i foarte vioi ».

Sunt tocmai trsturile caracteristice cu care

este înfiat Mîntuitorul în toate bisericile i pe

toate icoanele! Textul a fost întocmit probabil

pentru uzul zugravilor de biserici; aa se explic

i pstrarea lui în tratatele de picturi religioase,

cunoscute sub numele de Erminii.

CHIPUL PREA SFINTEI NSCTOARE
DE DUMNEZEU

Paralel cu chipul Domnului nostru Isus Hristos,

a circulat în literatura româneasc veche i un apo-

crif privitor la chipul Maicii Domnului. Textul,

necunoscut lui Hasdeu i Gaster, se gsete în mai

multe manuscripte din Biblioteca Academiei Române.

A fost publicat de dr. Dumitru Stncescu, dup
un manuscript copiat în 1736 de Ilarion ieromonah,

in mnstirea Bistria. Textul începe cu un scurt

rezumat despre copilria Maicii Domnului, dup
Protoevanghelia lui Iacob i se încheie cu chipul Ei,

scris «ca s poat ti fietecarele cretin vîrsta i

chipul cel sfînt », « precum am aflat i noi din sfin-

tele scripturi i de la dasclii sfintei biserici». E

alctuit dup 'modelul Prosopografiei lui Hristos:
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« i a fost Sfnnia Sa la statul trupului mijlocie. . . si lasimt faa a fost în chipul griului alb si rumen, ca griul
cam galbena i ochii mijlocii, nici negri, nici merii, numai marii frumoi, i vederea cu dar dumnezeiesc; snrîncenele
mari. . . 8

*
.

Textul acestei Prosopografii st i el în legtur
cu vechile Erminii bizantine 1

;
pare a fi o dezvoltare

a indicaiilor din aceste tratate de pictur religioas,
fcut în lumea zugravilor pentru o mai clar repre-
zentare a Precistei, cci iat ce povee d în aceast
privin traducerea româneasc a Erminiei lui Dio-
nisie din Furna:

«Iar prea Sfinta Nsctoare de Dumnezu: mijlocie a
lost cu virata...; de coloarea griului, cu prul galben; cu
vederi galbue; frumoas la ochi; cu sprinceanele»
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apocrifului); mai departe în Calendarul pe anul 1829, Buda
(vezi I. Bianu i Dan Simonescu, Bibliografia româneasc
veche, III, p. 622) i apoi m toate Ceasloavele pîn la cele din
zilele noastre; Ghenadie Enceanu, Iconografia, Bucureti,

H okP'J» i7
27

-
5î GaS

-

teP
'

Literatu™ popular român,
pp. 351-352 (dup o copie fcut în 1825 de Gliment iero-mon

.

a
f.

ot Parscovem); pahar. A. Geanoglu-Lesviodacs,
Antichiti de pe crucea Domnului nostru Isus Hristos Bucu-
reti, 1857, pp. 30— 34.

S^S?Sri^r^ BÎWioteca Academiei Române nr. 1055
sec. XVIII-XIX, f. 31; nr. 1993, sec. al XVIIMea'

Crnu^^^
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f. 205— 206 v.; nr. 2195, f. 176: Trimitere a lui Public

Leontul romanului, celui ce odinioar au fost proconsul'

prea slvit întru care Isus Hristos minunat s ia in scris

(; adec) ca cum s zugrvete: pre care, cînd petrecea el

(adec Publie) în Ierusalim, ctr sinatul optiei romanilor

cu deamruntul au scris (precum mrturisete Eghitropie)

Prosopografia lui H(risto)s; nr. 1994, f. 273— 275, sec. al

XVIIMea (1793?). Acelai titlu ca la precedenta.

CHIPUL MAICII DOMNULUI
Texte : dr. Dumitru Stncescu, Cultul Maicii Domnului,,

Bucureti, 1932, pp. 70—71.





AMULETE

/ Din timpuri preistorice lumea poarta, atîrnate

|
de gît sau la mîn, ori fixate în cas sau în poart,
diferite obiecte — amulete — cu superstiia c âces-

^Hea au puteri oculte, care îndeprteaz influena
/ spiritelor rele i aduc norocul sau feresc de boale i
/ de nenorociri.

V— Cu deosebire popoarele vechiului Orient — calde-

enii, asirienii, egiptenii— la care magia a fost în

plin înflorire— au avut în mare cinste amuletele.

Fel de fel de obiecte: figuri de animale sacre, scara-

bei, pietre preioase i cochilii, papirusuri cu sim-

boluri astrologice i formule magice, însoeau pe
om în via i dup moarte. Cînd cineva închidea

ochii, rudele rposatului îi puneau in racl asemenea
obiecte, menite s-i deschid drumul in lumea celor

de jos.

Dezgroprile întreprinse de arheologi în zilele

noastre au scos la lumina o mulime de asemenea
amulete, care împodobesc rafturile muzeelor noastre.

Dei evreii, prin religia lor monoteist, erau mai
la adpost de influena popoarelor învecinate, totui
întrebuinau i ei amulete — formule de rugciuni
i nume cabalistice— autorizate chiar, în anume
condiii, de Talmud. Afluxul populaiilor orientale

în Roma a adus pe rmurile Tibrului credinele în

zodii, în astrologi i în puterile oculte ale amuletelor.

Cînd cretinismul s-a întins în hotarele imperiu-

lui roman pe ruinele pgînismului, amuletele i-au
continuat existena, dar au suferit influena creti-

nismului. Sfîntul Ioan Hrisostomul ne spune c, pe
vremea sa, femeile din Constantinopol purtau în

brelocuri fragmente din evanghelii, pe care le con-

siderau aductoare de noroc.
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Zadarnic prinii bisericii au deschis lupta împo-
triva amuletelor. Dei sinodul al V-lea ecumenic
6-a pronunat împotriva întrebuinrii filacteriilor

i hotra pedepsirea celor ce « fac baere, legindu-le
cu mtase)), totui ele au supravieuit pîn în zilele

noastre.

In volumul întîi, ne-am ocupat de cîteva din
aceste amulete: Cltoria Maicii Domnului la iad,

Epistolia Domnului nostru Isus Hristos, Sfîntnl Sisi-
nie. Ciclul acestor amulete este ins mult mai întins
in folclorul nostru. Aci ne mai ocupm de cîteva
mai interesante: Visul Maicii Domnului, Saior-
arepo, rotas-opera. Cele 72 de nume ale lui Hristos
i Cele 72 de nume ale Precisiei.

VISUL MAICII DOMTOLUI

Originea textului a fost lmurit de Veselovski
care, într-un vechi studiu, a artat c legenda este
derivat din apocriful Adormirea Maicii Domnului
pstrat, dup cum a artat Tischendorf, în versiuni
siriace, arabe, copte, greceti i latineti. Una din
cele dou versiuni latineti, publicat de Tischen-
dorf, începe cu o convorbire intre Maica Domnului
i Mintuitorul. Precista roag pe fiul su s-i preves-
teasc moartea cu 3 zile înainte. Mintuitorul îi spune:
« Cum oare s te las eu pe tine ? . . . îngerii mei te
vor pzi . . . Dup ce voiu fi pit patima pentru
neantul omenesc i aoîu fi înviat dup trei zile. . . »

Acest dialog, în care Mintuitorul destinuie Maicii
Sale cele ce i se vor intimpla, a putut forma punctul
de plecare al apocrifului.

Textul este rspîndit aproape la toate popoarele
cretine, italieni, portughezi, spanioli, provensali,
poloni, rui, ruteni i unguri, la care Bethania a fost

înlocuit cu Britania.

Textul are în toate versiunile urmtorul cuprins:

iti

Maica Domnului adoarme în Bethleem, in Muntele

Eleonului. Domnul nostru Isus Hristos vine la

dinsa i, deteptind-o, afl «visul cel stranic» pe

care ea 1-a avut:

« Fiul meu prea dulce, am vzut pre Petre în Roma i pe

Pavel în Damasc, iar pe tine te-am vzut rstignit intre doi

tunari Crturarii si fariseii i necredincioii jidovi cu pere-

le-au hrnit, cu oet te-au adpat... cununa de spini pe

capul tu au pus i unul din ostai cu sulia in coasta te-au

împuns ».

Sunt amintite apoi minunile svîrite la moartea

Mintuitorului. coborîrea de pe cruce, înmormîntarea

si pogorîrea la iad: « în iad te-ai pogorît i uile cele

de aram le-ai zdrobit, pe Adam i pe Eva scoindu-*

afar. A treia zi, ai înviat i te-ai înlat la ceruri ».

Domnul i-a rspuns, mîngîind-o: «Maica mea prea

sfinii, adevrat vis ai visat i acestea eu vom sa

ptimesc pentru neamul omenesc ». Textul se

încheie cu recomandarea, din partea Precistei, c:

«cine va scrie aceast sfint carte i o va purta la dinsul,.

acela om va avea mil de la Dumnezeu. . . i la ceasul morn
lui, m voiu arta eu singur i m voiu ruga cu toi ingeriu

otre fiul meu, pentru sufletul lui».

Aceast parte final a contribuit ca Visul Maieu

Domnului care, în crticelele tiprite pentru popor,

so afl contaminat cu Epistolia Domnului nostru

Isus Hristos si Cltoria Maicii Domnului la iad,

s pun atîta'stpînire pe masele populare, încît t
azi stenii notri îl poart ca un amulet menit a
pzeasc de nenorociri. Tudor Pamfile în Srbtorile

poporului (p. 84) ne spune c femeile la ar, înainte

de a >;e culca în seara de sfînta Mria Mare, sau în

alele de primejdie, rostesc urmtoarele «viersuri»

cunoscute sub numele de Visul Maicii Domnului r

Pîatr peste piatra,

Maica Domnului
Jos pe piatr edea

;

Domnul Hristos

P'altS parte venea. . .

—i > maica noastr ce iubeti
Ori dormi, ori te odihneti?

—O doamne, fiul meu,
Nici dorm, nici odihnesc

Puinei somn însomnai

i mare vis c visai:

Unde te prinse dinii de jidovii

în Udeia,

m



Te csnia, te -chinuia,
Cu oet i fiere te-adpa...
Te' mbrcase
-Cu cmae de urzic,
Te 'ncinsese cu brîu de m-

rcine
i-i pusese
Coroan de spini în cap,
— O Doamne, Maica noastr,
Cine m vrea bate cu pal-

mele

Peste faa obrazului
Cu biciu de foc din cer
L'oiu sgeta.

— O Doamne, fiul meu,
Cine va vrea zice
Aceste cuvinte
Ziua de trei ori,

i noaptea de dou ori,

Nici focul nu-1 va arde
Nici ttari nu-1 va robi
Nici de cium nu va muri.

Versiunea culeas de Pamfile înfieaz un
îndoit interes: întii fiindc este o prelucrarVpopular
•a legendei scrise, transmis pe cale oral, al doilea
fiindc pomenirea ttarilor în versurile finale:
« Nici ttari nu-1 va robi » arat c acest amulet
este mai vechi în folclorul nostru decît ne îngduiaus credem versiunile scrise ce ni s-au pstrat. Este
anterior epocii fanarioilor, sau cel puin de la
începutul ei, fiindc în epoca fanarioilor *

nvlirile
ttreti au încetat.

De acelai prestigiu se bucur Visul i în clasele
oreneti. Hasdeu însui mrturisete cum a fost
surprins, aflînd într-o zi c fetia sa de nou ani
si cîteva lune— Mia Hasdeu— dar deja elev în
a treia clas gimnazial, nu se culc fr a avea
ling dinsa Visul Maicii Domnului. Nu numai
elevele de clasa a IlI-a gimnazial, de prin anii

1879, puneau atîta ndejde în puterea miraculoas
a Visului, ci, chiar in zilele noastre, la o vîrst mai
înaintat, amuletul nu i-a pierdut trecerea sa.

Regretatul Ion Bianu îmi povestea odat cum a gsit
la un examen de universitate, în carnetul unei
studente: Visul Maicii Domnului 1

.

Marian în Legendele Maicii Domnului (pp. 206— 282)
pune in legtur cu Visul un ciclu de poeme ritmate, cunoscute
sub numele de Povestea Maicii Domnului sau Povestea lui
JJnstos in care se înfieaz durerea Maicii Domnului- cmd, pornind în cutarea lui Isus, afl de la sfîntul loan

12S
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SATOR-AREPO, ROTAS-OPERA

In afar de textele amintite mai sus, a mai
circulat la noi ca amulet i corespondena lui Avgar
cu Mîntuitorul, dar fiindc aceast coresponden
face parte integrant din legenda lui Avgar, ne vom
ocupa de ea pe larg la ciclul legendelor hagiografice.

de Ia meterul de lemn i de Ia meterul de fier c Fiul su
a fost rstignit — precum i cuvintele de mîngiere pe care
i le adreseaz de pe cruce Mîntuitorul. Legendele acestea au
i ele un caracter de amulet, cci în unele variante se încheie
cu fgduiala c, cine va spune povestea « dimineaa scu-
lîndu-se », acela va fi dus de Mîntuitor, de Sf. Fecioar sau
de îngeri în rai. Prototipul nu este îns Visul, cum credeau
Marian i Gaster (Studies and Texis în Folklore magic mediaeval
rornances hebrew apocrypha, II, London, 1925 — 1928),
ci poema cunoscut i în neogreac : T6 u-oip oloy!, tou
XpiaTou, — ttjc; ETaijpcoGY];;, 6 ©pTJvog T7Jc; iiavaiâc;, 6

Gpîjvoq TÎfc MeyaXy];; IlapacrxEUYic, Ta IIa07] tou Xptcnrou.

V. bibliografia la Stilpon Kyriakidis în Aaoypacpia,, XI
(1934-1937), p. 253, cf . i X (1929), p. 277; dr. Mria Ioani-
du, Untersuchungen zur Form des neugriechischen Klage-
liedes (Moirologien). Inaug.-Diss. Miincnen, Speyer a Rh.,
1938, pp. 66—67.
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Un amulet curios— i interesant în acelai timp,

prin originea i rspîndirea lui — este urmtorul

« rva de friguri » amintit i de Gaster, Literatura

popular român (p. 425), dup un ms. din 1784:

S A T O R
A R E P OTENETOPERAROTA

Amuletul este astfel întocmit, încît din orice

parte l-ar ceti cineva, de sus în jos sau de jos în sus,

de la dreapta spre stînga sau de la sînga spre

dreapta, obine întotdeauna aceleai cuvinte: sator,

arepo, tenet, opera, rota. Este ceea ce numesc

clasicii un palindrom.

Textul este însoit de urmtoarea recomandare:

« i s-1 ie trei zile' la gît i s-1 arunce pe gîrl i

s' zic: cum trece girla de iute, aa s treac boala

de iute ». O alt copie, pstrat in Biblioteca Acade-

miei Române (ms. 4104), mai veche decît cea cunos-

cut lui Gaster, cci dateaz din anul 1777, ne arat

c amuletul se întrebuina i în cazuri de turbare,

cu urmtoarea prescripie: «pentru turbare...

Aceste 25 de slove s le scrii pe un taler nou i s
speli slovele cu ap curat, i s le bea bolnavul c-i

va trece: sator, arepo, tenet, opera, rota» (f. 119).

Gaster în studiile sale nu pomenete în legtur
cu acest amulet românesc decît dou versiuni popu-

lare germane: ar mai fi putut aduga o inscripie

pe marmur, în biserica Saint-Laurent din Roche-

maure (Ardeche), un alt mozaic într-o biseric

parohial din Pieve Tersagni, lîng Cremona. Atît

se putea ti acum 50 de ani, cînd neobositul cercettor

al literaturii noastre vechi i-a publicat preioasa sa

Literatura popular român. Cercetrile duse de

atunci încoace au izbutit s proiecteze mai mult
lumin asupra acestui curios amulet i s-i desci-

freze sensul obscur.

Amuletul este în realitate destul de vechi. Acum
cinci ani, 1932—1933, în spturile fcute pe rmul
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Eufratului, la Dura, s-a descoperit, între alte rm-
ie de viat roman de la începutul sec. al III-lea,

si'o pies care servea de birou pentru actuani cohor-

telor militare. Pe zidurile acestei piese s-au gsit

zugrvite cu vopsea roie i, alturi, spate în zid,

cu caractere latine, în cîteva locuri amestecate cu

litere greceti, formula: rota, opera, tenet, sator.

Este cel mai vechi exemplar cunoscut pîn acum al

acestei formule. în prima jumtate a sec. al III-lea,

acest palindrom era dar cunoscut în lumea milita-

rilor romani de pe rmul Eufratului. Cîteva veacuri

mai tîrziu, îl gsim' atestat i în sudul Egiptului.

In 1897, A. H. Sayce a publicat inscripiile copte

descoperite în Nubia, la rsrit de Faras. Intr-un

mormînt, transformat mai tîrziu în capel, s-au gsit

spate pe ziduri, alturi de alte inscripii cu caracter

profilactic— scrisoarea Mîntuitorului ctre Agvar,

numele celor 40 de martiri din Sebasta— i amuletul

nostru: sator, arepo, tenet... Mormîntul e din

prima jumtate a veacului al VUI-lea i este precedat

de o inscripie care, cu oarecari corectri, ar însemna:

« Sunt numele versului lui Hristos ». Aceast for-

mul—mai mult sau mai puin alterat— pare s
fi fost destul de rspîndit în vechiul Egipt.

Amuletul era firete cunoscut i în lumea bizan-

tin, unde termenii
*

din formula Sator au servit,

mai' tîrziu, s însemne numele pstorilor sau al

magilor din scena naterii Mîntuitorului. In pictu-

rile bisericilor rupestre (cldite pe stînci) din Cappa-

docia, de la sfîritul sec. al IX-lea pîn în sec. al

Xl-lea. in scena care înfieaz adorarea Mîntui-

torului de ctre pstori sau de ctre magi, se gsete

înscris si numele lor: Sator, Arepo, Tenetor sau

Peratords. Foarte rspîndit a fost aceast formula

si în rile Occidentului european: în Frana (cel

mai vechi document pe o biblie manuscript din

822, fost a mnstirii Saint-Germain-des-Pres; apoi

lîng Rochemaure, într-o biseric din Saint-Laurent

;

în castelul di Chinon, .a.); în Italia (într-o cartulara

din 1259, pstrat în Archivio di Stato di Geneva;
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iu mozaicul de pe pardoseala altaruiui din Biserica
Pieve Tersagni, ling Cremona, în Santa Mria
Magdalena di Campomarzo, la Verona; în catedrala
dm Sienne .a.); în Germania (biserica din Hamers-
leben, la nord de Halberstadt).

In sec. al XVI-lea, cu dezvoltarea tiinelor
oculte datorit speculaiunilor lui Cornelius'Agrippa
si Paracelsus, amuletul a cptat o nou viat,
împreun cu vechile formule cabalistice. In sec. 'al
XVI-lea, un doctor milanez povestete cum un
bolnav, mucat de un cîine turbat, a scpat teafr,
înghiind — ca în prescripiile manuscriptului româ-
nesc dm 1777 — între altele, de trei ori pe zi formula
Sator, înscris în form de ptrat pe pîine.

In timpurile noastre, Societatea de antropologie
din Berlin a adunat un bogat material, mai aîes
din provinciile Germaniei Orientale, unde formula
este întrebuinat contra mucturilor de cîini tur-
bai, contra durerilor de dini i contra focului h,

Ea s-a gsit înc în circulaie 'în Serbia, în Islanda,"
în America de Nord, în Brazilia, în Portugalia, unde
este întrebuinat i în tatuaj — i adugm la aceste
ri i România.
Dup cum se poate vedea, formula are o arie de

rspîndire, în spaiu i în timp, destul de întins. Cum
se explic aceasta? Explicri s-au propus multe.

Unu au crezut c pot descifra în cele 5 cuvinte
elemente ebraice sau arameene, alii, celtice. Jules
Qmcherat propusese pentru inscripia de la Roche-
maure o lectur de la stînga la dreapta si de la
dreapta la stînga, ceea ce ar fi dat: Sator opera
tenet opera sator, adic repetarea maximei sator opera
tenet [smntorul ine (fructele) operei sale], mai
scurt am zice: cum semeni, aa vei culege.

Un manuscris grecesc, pstrat în biblioteca
naional din Paris (nr. 2411), reproduce formula

1 Zeitschrift fur Ethnologie, XII, 1880, pp. 42— 45

?ÎS~«l' *U?*i& XI11
'
1881

' PP' 34-36/8^86 131-
132, 162-167, 258-260, 301-306.
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pe foaia 60, în minuscule, dar cu traducere greceasc

dup fiecare cuvînt latin, astfel:

apoTpov

XpGETEt

gpya

Amuletul înseamn dar: semntorul la plug

tine (conduce) munca (cu) roile. Leclerque * a

observat c numrul silabelor, atît în fraza latin,

cît i în cea greceasc, este de 12 silabe i c formeaz

fiecare 6 picioare, dintre care ultimul este iamb:

sator arepo tenet opera rota

'O tnrdptov ctpoxpov xpaTEÎ epya xpoxou

Trebuie îns s observm c din vremuri vechi

formula a fost pus în legtur cu Mîntuitorul. In

mormîntul dezgropat la 1897 în Nubia, de care am
vorbit mai sus i care dateaz din sec. al VUI-lea,

formula este însoit de o inscripie, care, cu uoare

corectri, înseamn: «sunt numele versului lui

Hristos»; dup W.C. Crum: «numele piroanelor

(crucii) lui Hristos ». într-o carte etiopiana de rug-
ciuni pentru mori, Lefâsa Sedek:

« Te rog o fiul meu prea iubit, pe minunata ta natere. .

.

pe cele cinci piroane care au strbtut corpul Tu pe crucea

cea slvit i care sînt SADOR, 'ALADOR, DÂNAT,
'ADSRA, RODÂS»;

alt amulet copt cuprinde invocarea: pe Acela

care a fost rstignit pe cruce, între cuvintele de dou
ori repetate: aa-rcop, ccpercco...

In sfîrit, profesorul Felix Grosser din Chemnitz,

cutînd s descifreze sensul acestei formule, gsete
c ea se compune din 24 de litere care, dispuse în

form de cruce si citite anagramatic, ne dau lectura

185

1 Dictionnaire d'Archeologie chrâtienne et de Liturgie, I.

2 col. 1816.
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« Pater noster » mrginit de literele A si Q Dolsrer—ln

^i4nrur8t formui trebuie s -L

Asemenea amulete sunt numeroase în folclorul'
nostru medical. In cel mai vechi text de rete epopulare sens în 1744 (pstrat în Biblioteca Acade-miei Romane), gsim urmtoarea reet:

« Cînd s încue omul sau dobitocul, scrie aceste mvinf p noZ~^ STea^"'^ *&» * ^Ipâi^S
pe nas

" V&
'
iar dobitocului s-i torni

Cuvintele din aceast reet sunt numele celor
4 nun cari, dup Biblie, izvorsc din rai. Pentru
mentalitatea popular, pomenirea acestor nume are
darul de a cura trupul, precum apele biblice cur
de impuriti grdina raiului.

'
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lene, cu un rezumat întins al tuturor cuAostintl or pîn faacea dat (col. 1809-1816). La acest studiu sunt de aduga

unssenschaft), XXIV, 1926, pp. 165-169; F J Dolffer

ratura popular român, p. 425.
^sier, ilte.

CELE 72 DE NUME ALE LUI HRISTOS
Textul a fost studiat de Hasdeu si Gaster, dar

el este pomenit în literatura noastr cu un veac sijumtate mai devreme de cum credeau aceti doi

134

înaintai. In Rajdenia copiat de popa Ion Românul,
în anul* 1620, în satul Sâmpetru din Ardeal — dup
un text mai vechi — se spune despre fata nscut
în luna Brumar (octombrie), c: «o va muca un
arpe i va boli de mini, ce s poarte la îa 72 de

nume a lui Hristos scrise s nu se apropie duhul

necurat de ea»; asemeni pentru biatul nscut în

luna lui Brumari mari (noembrie) : « Boli-va de mîni

i de toate încheieturile; ci s poarte 72 de nume ale

lu Hristos, s nu s apropie duhul necurat ».

Cele 72 de nume, pe care le recomand ca amulet

Rojdanicul popei Ion Românul, este o înirare de

72 de însuiri atribuite Mîntuitorului. Dumnezeu. . .

Savaothul . . . Fiul . . . Isus . . . Hristos . . . Nica . .

.

Mesiea... Putere... Cuvînt... Atanatos (fr de

moarte) . . . Fctorul . . . Mielul blînd . . . etc.

Hasdeu în Cuvente den btrîni (voi. II, p. XXXIII)
a pus în paralel o versiune slavoneasc, publicat

de Tihonravov, cu una francez, publicat de Nisard,

arabele din veacul al XVII-lea. Gaster îns a artat

c acest amulet pomenit i într-un cîntec popular

german din sec. al XlV-lea are un model în vechea

literatur ebraic. Evreii considerau numele lui

Dumnezeu ca tabu: nu-1 pronuna decît o singur

dat pe an marele preot, în templul din Ierusalim,

cînd ddea binecuvîntarea. în locul numelui ade-

vrat, întrebuinau atributele, care de la 22 de

cuvinte au crescut la 42. Cabala a adugat apoi

înc 30 i astfel s-a ajuns pentru numele lui Dumne-
zeu la 72 de cuvinte, care joac un rol aa de impor-

tant în literatura cabalistic.

Dup modelul celor 72 de nume ale lui Dumnezeu
din vechea literatur iudaic, au fost alctuite în

cretinism cele 72 de nume ale lui Hristos, care au

fost culese din textele Sfintei Scripturi chiar. Din

Orient, prin Bizan, textul a cltorit pe de o parte

la slavi, pe de alt parte la popoarele romanice i
germanice din apus. Dei textul a suferit schimbri,

în aa fel încît versiunile nu coincid între ele, totui

originalul grecesc, care se afl la baza lor, se str-
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vede uor. Aa de exemplu, versiunea francez din
sec. al XVI-lea publicat de Nisard 1

, a pstrat
numeroase urme din arhetipul grecesc: Agios
(ar io<; = sfînt); Sother (So-Wjp - Mîntuitorul) ; Atha-
natos («GavaTo^ = Nemuritor); Ischiros (lox^poQ n
puternic); Eleison o Theos (eX^aov 6 0eo<;= Doamne
miluiete); Tetragrammaton (T£-rpa + yp^xaTa*);
Alpha et Omega (A i Q); Mischios ({iuXioq = adînc)
alturi de cîteva din prototipul ebraic.

Textul grecesc a fost publicat de Boissonade
(Anecdota graeca, IV, p. 460) i din comentariile cu
care Boissonade însoete textul se vede clar originea
i chipul cum s-a alctuit aceast list de nume ale
Mîntuitorului, care nu numai c nu are nimic comun
cu bogomilismul — cum crede I. Brbulescu 3— dar
nici mcar nu poate fi clasat printre scrierile apo-
crife. Numele lui Hristos au fost extrase din textele
evanghelice i dm operele sfinilor prini. De pild
pacea— eîp^vTj —este extras din Epistola ctre
Ljeseni, II, 14: ai-ro yap iaxh dofyr} *u.fiv-
yieaa, Wh din Ioan XIV, ly<b zltf, 6So<; xal -h

CELE 72 DE NUME ALE PRECISTEI

Dup modelul celor 72 de nume ale lui Hristos
s-au alctuit i cele 72 de nume ale Precistei, care din
limba greac s-au rspîndit pe aceleai ci în rsrit
la slavii ortodoci, i în apus, la popoarele romanice.'

1 Charles Nisard, Histoire des livres populaires ou de la
litterature de colportage depuis V'origine de V'imprimerie jusqu'
l etabhssement de la commision *examen des livres du colior-
tage 3 Novembre, 1862, Paris, tom. I, pp. 151-152

be tie c numele lui Dumnezeu era oprit de a fi pro-nunat la evrei: era tabu. Atunci, din scrupul, teologii evrei
in Ioc sa scrie numele în forma lui adevrat, îl descom-
puneau m cele 4 litere din care era compus: yod, fhe, wâw he
Aceasta descompunere în 4 litere a numelui Iui Dumnezeu
se numete tetragrammaton.

3 Arhiva, Iai, XXXII, 1925, p. 297.

13G

în versiunea româneasc, textul publicat de Gaster

începe cu aceste apelative: toiag; rdcin; pmînt
sfînt ; amiazzi

;
piatr ; mslin ; chivot ; scaun

;

u; biseric; maic purttoare. . . etc.

Nisard, care a publicat versiunea francez 1
,

credea c ea deriv dintr-o scriere De laudibus beatae

Mariae, atribuit lui Richard de Saint-Laurent, de

la biserica din Rouen. în crile 6—11 ale acestei

opere se lmuresc motivele pentru care Maica Pre-

cista poart diferite apelative ca: mam, sor, fiic,

soare, lun, auror... cîmp, munte, fîntîn, tron

etc. Textul pe care-1 public Nisard vdete îns c
apocriful are la baza sa un original grec, fiindc,

întocmai ca în cele 72 de nume ale lui Hristos,

alturi de apelative franceze date Maicii Domnului,

ca: vie, vierge, fleur, nuee, racine, se gsesc i urme

din originalul grecesc ca: Theotocos (©eoxoxo? =
nsctoarea de Dumnezeu); Alana (probabil Alas,

cum este în textul românesc, cuvînt dup care Gaster

pune inutil semnul întrebrii, fiindc este grecescul

aAocc = sare); Cinnamome (grec Kwvau.wu.ov =
scorioar). Se pare, dar, c versiunile occidentale

decurg i ele dintr-un original bizantin care, cu

oarecare' modificri, se afl i la baza versiunii româ-

neti.

BIBLIOGRAFIE.
CELE 72 DE NUME ALE LUI HRISTOS

Texte româneti publicate : Gaster, Literatura popu-

lar român, p. 403 (dup un ms. din 1999; cf. p. 405).

Versiuni slavoneti i greceti: Tihonravov, Ilamxm-

huku cmapUHHOu pyccKou Aumepamypbi3 II.

Textul grecesc a fost publicat de Boissonade, Anecdota

graeca, Paris, 1832, p. 460.
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Literatura popular român, pp. 401— 405; Gaster, Studies

and Texts în Folklore magic mediaeval românce hebrew apo-

1 Charles Nisard, Histoire des livres populaires ou de la

litterature du colportage, tom I, Paris, 1864, pp. 153— 154.
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crypha and samaritan archaeology, voi. II, 1925 — 1928, p.1075;
o meniune în dou cîntece germane de St. Johann Minne din
sec. al XlV-lea, publicate de Uhland., Alte hoch- und nieder-
deutsche Volkslieder, I, 2, Stuttgart, 1845, p. 816; «in der
Namen der da ist: siisser Vater Jesu Christ und in den zwen
und sibenzig Namen des almahtigen Godes, amen »* ; se explic
legtura textului cu literatura ebraic (articol reprodus din
Germania, 1881, p. 203— 204).

CELE 72 DE NUME ALE PRECISTEI

Texte publicate : Gaster, Literatura popular român,
p. 404 (dup un ms. din 1799).

Studii: Gaster, op. cit. mai sus, pp. 404—405.

* <în numele care se afl aici: dulce Printe Isus Hristos
i în cele 72 de nume ale atotputernicului Dumnezeu, amin>



MINUNILE MAICII DOMNULUI

Povetile despre minunile Maicii Domnului au

fost alctuite în vremurile naive, de înflcrat misti-

cism, ale evului mediu, cînd convoiuri lungi de

pelerini bteau drumurile de ari ale credinei

ctre altarul unde se pstrau moatele sfinilor

fctori de minuni, cînd cruciaii din toate rile

porneau peste ri i mri s cucereasc locurile

sfinte din mîinile paginilor i cînd generaii întregi

de artiti lucrau, în umbra anonimatului, la ridicarea

minunatelor catedrale gotice.

Splendoarea divin care radia din dogma Fe-

cioarei imaculate a aprins imaginaia candid a

clerului i a maselor populare, care au fcut din

Fecioara Mria o mediatoare între umanitatea sufe-

rind si plin de vicii i- de pcate i între Divinitatea

bun si ierttoare. Micat de afeciunea i pietatea

pe care i-o arat oamenii, Sfînta Fecioar îi ajut

în nevoile i suferinele lor. Pornind de la aceast

concepie si interpretind viaa real prin prisma

fantastic a miracolelor, s-a alctuit ciclul bogat de

legende în versuri sau în proz, care ne înfieaz
pe Maica Domnului ajutînd omenirea. Eroii acestor

legende variaz: aci un personaj istoric, aci un

om din popor, aci o cetate, aci o mnstire, aci un

clugr sau o clugri cari au pctuit, aci un

episcop sau chiar un biet pop. Toi cer, prin rug-

ciuni îndelungate, îndurare de la Sfînta Fecioar.

Cadrul minunilor variaz i el: Maica Domnului

vindec boalele cele mai grozave, mîntuie de pieire

oraele care venereaz icoana ei, scap mnstirile

de pîrjolul vrjmailor, trimite îngerii ca s smulg

din ghiarele Satanei sufletul pctoilor care, cin-

du-se în ultimul ceas al vieii, ceruser sprijinul ei.
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Cu timpul, asemenea legende au fost adunate si
clasate în colecii speciale de minuni ale Maicii
Domnului.

Izvoarele din care au fost extrase minunile sunt
foarte variate: unele se gseau în acele colecii de
predici prin care clerul evului mediu, mai ales dup
întemeierea ordinelor de clugri benedictini i
franciscani, se strduise s înale cugetul maselor
populare ctre puritatea moralei cretine, ca de
pild în Sermones vulgares ale lui Jacques de Vitry
(1180—1240); altele au fost culese din legendele si
viziunile hagiografice, ca de exemplu din Vitâe
Patrum sau din Dialogus magnus visionum atque
miraculorum al lui Cesar de Heisterbach, alctuit
din 12 cri, pe la 1224; altele erau povestite în
cronicile i lucrrile istoriografice ale evului mediu
ca de pild în cartea VII din Speculum Historiale
al lui Vincentius Bellovacenses, unde sub titlul de
Mariale Magnum se povestesc 43 de minuni ale
Maicii Domnului.

Cele mai vechi colecii de minuni au fost alctuite
în mnstirile vechilor ordine religioase din Frana,
mai întîi în limba latin, apoi traduse în proz' si
versuri. Cea mai important colecie în limba fran-
cez este Les Miracles de Nostre 'Dame, întocmit
în 50.000 de versuri de clugrul Gautier de Coincy
(1177—1236) din mnstirea Saint Medard de
Soissons, pe la începutul veacului al XIIMea. Cam
din aceeai epoc este o alt culegere de minuni
în versuri; autorul ei, un oarecare Adgar, pretindec i-a împrumutat subiectele dintr-o colecie latin,
pstrat în biserica Sf. Paul din Londra, 'dar care
în ultima analiz deriv din Liber miraculorum
S. Dei genetricis a lui Wilhelm de Malmersburv
(1144).

J

Coleciile de minuni ale Maicii Domnului au
procurat un bogat material de inspiraie pentru
misterele evului mediu, acele reprezentri'dramatice
cu caracter religios pe care clerul le organiza în
pieele publice din faa catedralelor.
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Din Frana, materia legendar despre miracolele

Sf. Fecioare s-a întins în Germania, în Spania, unde

a aprins imaginaia regelui Alfons al X-lea, perso-

najul cel mai reprezentativ al culturii spaniole din

sec. al XlII-lea. Colecia sa de versuri Cantigas de

Santa Mria, inspirat în parte din materialul lui

Vicentius Bellovacenses i însoit de melodii, a

avut un adînc rsunet în evul mediu. Pe noi ne

intereseaz îns mai de aproape literatura legendar

a Italiei.

Cea mai veche culegere italian aparine primei

jumti a sec. al XlV-lea i poart titlul de Libro

dei cinquanta miracoli 1
,
pentru c cuprinde 50 de

minuni. Autorul e necunoscut, dar trebuie s fi

fost un clugr veneian din ordinul cistercensilor.

Cea mai bogat colecie a fost compilat în sec. al

XlV-lea, din Cesar de Heisterbach, Jacques de Vitry

i Jacopo da Voragine, de pisanul Duccio di Gano.

Colecia conine nu mai puin de 186 de miracole

de o valoare' stilistic inegal, unele povestite sche-

matic, altele cu mult coloare i via, dar preioase

prin numeroasele aluzii la viaa social i literara

a timpului. Mult mai rspîndit decît aceste dou
a fost colecia de minuni cunoscut sub numele de

Libro del Cavaliere— dup titlul primei minuni care

a aprut pentru întîiai dat în Milano, la 1475, i
care a fost apoi multiplicat în numeroase ediii

ilustrate cu frumoase xilografii, publicate la Vicenza,

Treviso, Brescia, Milano, Bologna, Roma, Florena,

Torino, Veneia. Cu deosebire ediiile din Veneia,

care apreau înc la începutul sec. al XVI-lea, se

distingeau prin frumoase xilografii. 2

Agapie Landos. Aceste coleciuni italiene— alc-

tuite în parte dup cele franceze — înfieaz un

interes deosebit i pentru noi, deoarece ele s-au

1 Publicat de Ezio Levi, 11 Libro dei cinquanta miracoli

della Vergine, Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua, 1917.
2 Publicat de Piero Misciattelli, Miracoli della glorwsa

Vergine Mria, Milano, Treves, 1929.
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rsfrînt, printr-un intermediar grecesc, în literatura
noastr de la sfîritul sec, al XVII-lea. Ele se afl
la baza compilaiunii greceti a clugrului cretan
Agapie Landos. Atanasie Landos se nscuse în
Creta, pe vremea cînd insula se afla sub stpînire
veneian— probabil pe la 1600. A îmbrcat haina
clugreasc, luînd numele de Agapie i a trit mai
muli ani în focarul de cultur ortodox al Muntelui
Athos. Cltorea îns des la Veneia, unde i-a
tiprit lucrrile, dintre care cea mai rspîndit a
fost 'A^apTcoXcov XcoT7]p£a, aprut în 1641. Pentru
alctuirea crii a IlI-a, cuprinzînd Minunile
Maicii Domnului, care are i azi numeroi cetitori
în lumea ortodox, Agapie Landos s-a folosit de
izvoare greceti precum: Metafrast (minunea 8-a,
a 9-a); Sinaxarele (minunea 3-a, a 6-a); Penticostarele
(minunea 5-a, a 7-a); Viata sf. Ioan Damaschinul,
scris de Ioan, patriarhul Antiohiei, .a. Dar el s-a
folosit într-o larg msur i de izvoare occidentale.

Foarte multe legende sunt împrumutate din
colecia italian Miracoli della gloriosa Vergine Mria
(A) i Libro dei cinquanta miracoli (B), despre care
am vorbit mai sus. Astfel minunea 11-a, care în
textele noastre are titlul: Pentru împrteasa Franei,
ale creia mîini tiate le-a vindecat Stpîna cea a
tot puternic, corespunde cu minunea a 11-a din
colecia italian A, unde are titlul: Come la Gloriosa
Vergine Mria campâ da molte insidie una figliola
d'un imperatore (în text: Re di Franza) alia quale
eran state tagliate le mane (în B minunea: 1-a);
minunea a 12-a, Pentru ceea ce i-a scos ochii ca s-si
pzeasc curia i fecioria este minunea 5 din B;
minunea 15, Pentru monahul ce se îmbta este a
18-a, în A ca i în B ; minunea 46, Pentru cela ce s-a
ucis de iudei i s-a înviat de Maica lui Dumnezeu,
este a 49-a în A: Come un giovine fu ucciso da un
giudeo perche cantava con grand divozione Vantifona
della Gloriosa Vergine Mria matre del nostro signor
Iesu Cristo; minunea 41, Pentru amestecarea desînge
i ucigtoare de fiu pe care Prea Curata a izbvit-o
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din prihânire, este a 55-a din A: b'una donna la

quale per operazione del demonio peccb carnalmente

con uno suo figliolo, ct come ella fu liberata dalia

Matre di Cristo; minunea 47-a este a 45-a din A
etc. \

Cîteva din legendele occidentale intrate pe aceast

cale în colecia lui Agapie Landos sunt teme vechi

de larg circulaie în literaturile evului mediu, ca

de pild minunea a 11-a, care povestete peripeiile

fiicei unui rege al Franei, urmrit de mama ei

vitreg, invidioasa fiindc fata era mai frumoas
decît ea. într-o vreme, pe cînd împratul plecase

într-o ar vecin, mama vitreg încredineaz,

într-o noapte, fata unui servitor devotat, cu porunca

s-o omoare, dar servitorul o prsete într-o pdure
i aduce împrtesei mîinile tiate ale fetei. Puin
timp dup aceasta, fata este gsit în pdure de

fiul unui duce, care o aduce în casa printeasc,

o îngrijete i apoi se cstorete cu ea. In acest

timp tatl fetei, întorcîndu-se acas i aflind de la

soia lui c fiica ar fi fugit într-o noapte de-acas,

trimite în toate prile s-o caute i, pentru a-i mai

uita durerea, pune la cale o lupt de « tournoi ».

La aceast lupt ia parte i fiul ducelui. împr-
teasa, descoperind printr-un servitor al ducelui c
fiica ei triete i c este soia tînrului duce, sub-

stituie unei scrisori a acestuia ctre tatl su, ordinul

ca soia lui, care e fiica unui fctor de rele, s fie

ucis. Btrînul împlinete porunca fiului i tînra

prines este din nou prsit în pdure. în acest

1 Iat i altele: minunea a 28-a este în A cap. XXX:
D'una donna moito divota della Vergine Mria, la quale partori

uno figliolo nerissimo; minunea 30: Pentru iudeul care s-a

izbvit din legturi i a crezut in Domnul, în A cap. LXI:
Com.e un giudeo es'sendo stato preso da latroni fu liberalo

e sciolto dalia Gloriosa Vergine Mria (i în B 36) ;
minunea

26: Pentru Teofil cel ce s-a lepdat de Hristos in scris, în

A cap. XXXVI : D'uno canonico e vicario ch'ebbe nome Missere

Teofilo, el quale rinnego Cristo e poi per li merii della Gloriosa

Vergine Mria ritorno in grazia .a.m.d.
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timp, soul, întorcîndu-se biruitor acas, nu-i
gsete soia; o caut i în cele din urm o gsete,
dar, minune, în rstimp ea-i dobîndise mîinile prin
minunea Maicii Domnului. Atunci tînra prines
destinuie soului taina naterii i suferinelor ei.

Se duc amîndoi la curtea împrteasc. Tatl, în

culmea fericirii, osîndete la moarte pe mama vitreg
i cedeaz tronul tinerilor.

Aceast legend, cu oarecare modificri —

-

punctul de plecare este o nzuin spre incest a

tatlui— este la temelia unuia din cele mai palpi-

tante romane ale evului mediu: La Manekine al

lui Philippe de Remi, seigneur de Beaumanoir, scris

intre 1270 i 1280. Locul regelui Franei 1-a luat aci

regele Ungariei; ginerele acestuia este regele Scoiei,
în ara cruia eroina a ajuns adus de valurile mrii,
cu ajutorul unei barei. Legenda a fost apoi prelu-

crat într-unui din cele mai frumoase « mistere

»

în Frana secolului al XlII-lea, sub numele de:
Miracle dela fille du Roy de Hongrie i în Italia

din secolul al XVÎII-lea sub numele de Sanda
Uliva.

Minunea a 12-a, în care se vorbete despre o

clugri care, urmrit de regele Ricard al Angliei,

i-a scos ochii, pentru a-i pstra castitatea, i i-a

recptat prin minunea Maicii Domnului, este o

tem celebr, pus în Vita Sanctorum pe seama
sfintei Brigita i a sfintei Lucia; este povestit i
de Jacques de Vitry în Exempla (nr. LVII); a trecut

apoi în Fiore di virtu (cap. XXXI). Forma cea
mai veche a acestei legende în literatura noastr
apare în Albinua, copiat de popa Ion Românul, în

1620 (Codex Neagoeanus, ms. nr. 2831 B. A. R.).

Minunea a 26-a în care se vorbete de un clugr
care i-a vîndut sufletul diavolului — ca i Faust —
dar care, cindu-se, i-a mîntuit sufletul cu ajutorul
Maicii Domnului, care a silit pe diavol s-i restituie

contractul, este o veche tem trecut din literatura

greac în literatura latin i apoi în literatura fran-

cez, unde un jongleur, contemporan cu sfîntul
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Ludovic, a transformat-o într-un mister in versuri,

cunoscut sub numele de Miracle de Theophile.

Un osebit interes prezint i minunea întîia,

care este un rezumat al legendei apocrife Adormirea

Maicii Domnului, plsmuit prin veacul al X-lea

si pstrat în versiuni greceti, siriace, latine i
slave. Se povestete cum Maica Domnului, simin-

du-i sfîritul apropiat, a cerut Fiului su s adune

apostolii în jurul su; acetia au venit din toate

unghiurile lumii — pe unde fuseser împrtiai

pentru propovduirea evangheliei— adui pe nori,

i îngerii îi cîntau imnuri de slav. Maica Domnului

îi d sufletul, iar apostolii o conduc la mormînt.

Evreii vor s rstoarne racla, dar sînt orbii. Un
altul, care pusese mîinile pe racl, rmîne cu mîinile

tiate din încheieturi. Atunci, prin mila apostolului

Pavel, evreii care se ciesc i se roag Precistei

cerînd iertare i ajutor, sunt vindecai. Sfînta este

aezat în mormînt, dar Fiul ei o înal la cer, în

cintecele îngerilor.

Textul complet al Adormirii Maicii Domnului

a intrat tîrziu în literatura noastr prin colecia

Vieile sfinilor, tradus din rusete i tiprit la

mnstirea Neamu în 1817.

Opera lui Landos a aprut de sub teascurile

veneiene pentru întîiai dat în anul 1641, sub

titlul": 'AfAapTcoAcov ZcoTTqpfca (Mîntuirea pcto-
ilor).

Textul Minunilor Maicii Domnului în literatura

noastr a fost studiat de d. prof. dr. Dumitru

Stnescu într-o lucrare ale crei date au trebuit s
fie complet revizuite K D-l Stnescu distinge 4 clase

1 Ms. nr. 1517 nu cuprinde Mîntuirea pctoilor scris

în anul 1699, ci Condic în care se trec socotelile casii rposa-

tului pitaru Dimitrie Iconomidis, de venit i cheltuieli, 1S54—
1861; nici ms. nr. 2020 nu are Minunile Maicii Domnului i
nici Vmile, cum indic greit eticheta tiprit de Biroul

\cademiei, ci Psalmi, Pravile, Pomeanic, o scrisoare din

1765 a stareului Paisie ctre printele Dimitrie Preotul

(f. 41). Ms. nr. 442 este inventariat în studiul d-lui S. de
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de manuscrise; noi le reducem la urmtoarele M
1) manuscrise care reproduc textul lui Agapie Landos
din Amartolon Sotiria (fie opera întreag, fie numai
cartea a IlI-a cu Minunile); 2) manuscrise care
reproduc opera clugrului rutean Galeatovski si
o) manuscrise care înfieaz o contaminare a celo'r
A tipuri precedente.

Din grupa A — tip Amartolon Sotiria— cel mai

n,^
S

-
pstrat în Bibli°teca Academiei Române

nr. 2463, a fost copiat în Moldova, la 1714, de Cozma'
ierodiacon la mnstirea Neamu, i înfieaz tra-
ducerea complet a operei Iui Agapie Landos cu cele
^ cri ale sale; manuscriptele copiate în Muntenia
i anume nr. 2174 B.A.R., copiatîn 1699, în mns-
tirea Hurez, de Iosif ieromonahul si ms. nr 2517dm B.A.R., copiat în 1699 de grmticul Vlad
ucenicul lui Ilarion, episcop de Rîmnic, cuprind
numai cartea I-a i a II-a din opera lui Landos-
a Ul-a, cu Minunile Maicii Domnului lipsete'
Aceste manuscripte munteneti, mai vechi decît'ceî
moldovean, nu înfieaz îns aceeai redacie ca
primele dou cri din textul moldovenesc, ceea ce
constituie o dovad c nu deriv din acelai pro-
totip. Avem, dar, dou traduceri independente din

"

Amartolon Sotiria: una muntean, mai veche alta
moldoveneasc, mai nou.

D-l Gaster a semnalat 1 i a reprodus 2 dou
iragmente dup un manuscris aflat în biblioteca lui

rioTfVare ar fi fost scris tot în Moldova, în
1692 de Cozma « ierodiac(on) de la sf. mnstire
INeamul» cu meniunea c este «scos dintr-o carte
greceasca tiparnicâ »— desigur, tipritura veneti-
ana Manuscrisul lui Eminescu a intrat acum în
biblioteca Academiei Române, împreun cu manu-

L0ri "

fi
°^at la

Y-
V1 >- 45) i a doua oar la nr. XVI (p. 47).

f 55) etc
6 SmS PU A§ami

'

d de LupU A^urii

Gaster, Literatura popular român, pp 431 — 439
Lhrestomatie român, I, p. 299.
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scriptele lui Gaster (cota, fond Gaster 3). Data este

îns greit citit; ms. dateaz de fapt din 1742.

O alt traducere a crii a IlI-a din 'A^apTwXwv
2o)T7)pLa s-a fcut se pare în mnstirea Cernica
i este reprezentat prin manuscriptul nr. 2503 din
Biblioteca Academiei Române, scris pe la începutul
sec. al XlX-lea. Manuscriptul pstreaz pe dou
coloane, alturi de textul românesc i textul grecesc.

Galeatovski, Al doilea tip de Minuni este repre-

zentat în literatura noastr prin opera clugrului
rutean loanichie Galeatovski, asupra cruia putem
da aci, mulumit amabilitii colegului P. P. Panai-
tescu, informaii mai bogate. Galeatovski studiase

în colegiul lui Petru Movil din Kiev i a ajuns a
fi numit în 1659 rector al Academiei kievene. în

1665, pe cînd era rector i egumen al Friei din
Kiev, a publicat cartea care ne intereseaz pe noi

aci: Mie© hok$( . . . sau, cu titlul complet în traducere
româneasc: Cer nou fcut cu stele noi, adic prea
blagoslovita Fecioar Mria, Nsctoare de Dumnezeu,
cu minunile ei, alctuit prin truda ieromonahului
loanichie Galeatovski, rectorul i egumenul Friei din
Kiev. Cartea a aprut la Lvov, cu stema Moviletilor
i cu o dedicaie ctre Ana Movil, fiica lui Ieremia
Movil, mritat cu nobilul polon Potocki.

Menirea crii este lmurit de autor în prefa
astfel: «Aceste minuni ale Prea Sfintei Bogorodie
le pot citi preoii în biseric la utrenie pentru înv-
tura oamenilor i spre lauda Prea Sfintei Bogo-
rodie, la praznicile Maicii Domnului; pot s le

citeasc i clugrii în biserici ». Textul polon este

împrit în 29 capitole, avînd fiecare capitol mai
multe minuni:

Capitolul I. Minunile Prea Sfintei Bogorodie
prin Sibile, prorociele pgîne.

Capitolul III. Minunile Maicii Domnului, cînd
locuia în biserica lui Solomon.
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Capitolul IV. Minunile Maicii Domnului la na-
terea lui Hristos.

Capitolul V. Minunile Maicii Domnului cînd a

mers în Egipt.

Capitolul VI. Minunile Maicii Domnului în timpul
vieii ei.

Capitolul VIL Minunile Maicii Domnului la ador-
mirea ei.

Capitolul IX. Minunile Maicii Domnului de la

odjdiile i brîul ei.

Capitolul XV. Minunile Maicii Domnului pentru
cei ce s-au rugat la ea.

Capitolul XIX. Minunile Maicii Domnului între

pgîni.

[Capitolul] XXV. Minunile Maicii Domnului între

clugri.

[Capitolul] XXVII. Minunile Maicii Domnului la

Pecerska.

Colecia lui Galeatovski se bazeaz i ea, în

parte, pe izvoare occidentale, cci ne povestete
minunile svîrite de Maica Domnului în « ara
Frânceasc, în cetate ce se chiam Svesion » ; în

mnstirea « Clunian » (Cluny), cînd a redat limba
unui clugr pe care i-o tiaser «ereticii de la

Albigena»; în «cetatea Verdunului » în «cetatea
Mediolanul » (Milan); în « ara Bavariei, într-o cetate

ce se chiam Monaco » (Miinchen) ; în « ara Hipa-
niei » cu nite pelerini « cari au mers la cetate ce se

chiam Compostela (Campostella), ca s se închine

acolo la mormîntul sfîntului lacob, apostolul, feciorul

lui Zevedei»; într-un loc se vorbete despre pedep-
sirea episcopului « Odon din ara Saxoniei, într-o

cetate ce se chiam Magdenburg»; într-un altul,

despre minunea svîrit cu un Petru Mendes, care

mergea pe un « galion livanticesc » din « Luzitania
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în Spania»; aiurea se povestete despre «fata lui

Ghenoviev, domnul Brabaniei i Sigfrid, voievodul

Romei » (istoria Genovevei de Brabant). La aceste

legende, culese din surse occidentale, Galeatovski

a adugat i un ciclu foarte bogat de elemente noi

care circulau în rile slave i în rsritul ortodox,

ca de pild minunea svîrit de Maica Precista cînd

a scpat « cetatea Mgura (dau numele în versiunea

româneasc) din ara ruseasc » de invazia hoardelor

lui « Bai, hanul ttresc »; despre episcopul Ioan al

Novgorodului, care aducînd — ca i în strvechea

legend a lui Avgar, toparhul Edesei— icoana Maicii

Domnului la zidurile cetii, a mîntuit-o de vrjmaii

cari o înconjuraser; despre «Marco Landinski din

Rusia cea Mic, în inutul Haliciului, care a vzut
în vis pe Precista, sftuindu-1 s citeasc în toate

zilele Paraclisul ei»; despre o alt minune svîrit
«în tara Moscului, ling apa Volgi, 7 mituri de la

Iaroslav », altele multe în mnstirea Pecersci de

lîng Kiev i înc multe altele ca acestea.

In ce împrejurri s-a tradus la noi opera clug-
rului rutean ?

în cercurile clerului din ara Româneasc era

înc vie amintirea legturilor culturale din vremea

lui Matei Basarab cu Kievul lui Petru Movil,

îndemnat de preotul Meletie Macedoneanul care

lucrase în tipografiile din Kiev, Matei Basarab,

sftuit poate i de învatul su cumnat, Udrite

Nsturel, trimisese solie la marele mitropolit al

rutenilor, vlstar din domnii români, cerîndu-i

sprijin pentru întemeierea tiparului în ar. Petru

Movil îi trimisese atunci, împreun cu materialul

tipografic, cu textele slavoneti i cu clieele de gra-

vuri în lemn, pe însui eful tipografiei din Lavra

Pecerska, Timotei Alexandrovici Verbiki i tova-

rul su — Ivan Glebkovici 1
. Astfel s-a început

1 P. P. Panaitescu, Vinfluence de Voeuvre de Pierre

Moghila archeveque de Kiev dans Ies Principautes roumaines.

Extrait des Melanges de VEcole Roumaine en France, V,

1926, Paris, J. Gamber, pp. 16—48.
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atunci munca de cultur în mnstirile Govora
Câmpulung i Dealul.

Amintirea acestor vechi relaii cu Kievul îndemna
vreo dou decenii mai tîrziu, în 1665, pe stareul
mnstirii Glavaciocul din Vlasca, Varlaam s por-
neasc pe^ aceleai drumuri bttorite, înaintea lui
de alii. In aceast cltorie spre Kiev, el a luat
cunotina de operele arhimandritului rutean Ioani-
cme Galeatovski: Kawmh p^M-fcm* (Cheia îne-
lesului), o colecie de predici, si H*ko hoko*
(Cer nou — minunile Maicii Domnului K) In 1673
Varlaam ajungea mitropolit al rii Româneti si'dup ce a adus, cum spune însui « în sfînta Mitro-
polie a scaunului Bucuretiului » dascli de tipografie
« cu toate meteugurile cîte au trebuit », a « tocmit
oameni crturari » de au tradus cartea lui Ioanichie
Galeatovski Kakw m^-km* (Cheia înelesului)
pe care el o socotea ca fiind « de mare folos boie-

"TJf,11 n0astre româneti
» i pe care a tiprit-o

in 1678 2
.

Cartea a fost tradus dup prima ediie, care nu
cuprindea i Minunile Maicii Domnului,' dup cum
le cuprindea ediia doua aprut la Lvov în 1663
împrejurrile triste care au cuprins în volbura lor^a^,rtr0p0htului Varlaam

>
^tras în schimnicie

ui 1679, curînd dup urcarea în domnie a lui Serban
Cantacuzmo, n-au mai îngduit i traducerea' celei-
lalte opere a lui Galeatovski H«Eo hoec* cu
minunile Sfintei Fecioare. Textul a trecut se pare
prm prietenul i ucenicul lui Varlaam, ieromonahul
loan, sau prm stareul Ilarion ori tefan, în mns-
tirea Bistria. Aci se pare c a fost tradus, în ultimul
deceniu al secolului al XVIII-lea, de acel dascl
polon care semna i latinete în manuscripte chiri-
lice «servus Domini... Dei, Alexandrus preceptor

;
Dr^ Dumitru Stnescu, Cultul Maicii Domnului laromani, Bucureti, s.a, p. 122.

2
I. Bianu i Nerva Hodo, Bibliografia

veche, I, pp. 217— 222.
romaneasc
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polonus » i care a prescris pe acel timp, pentru
mnstirile Bistria i Hurez multe texte religioase.

Manuscriptul cel mai vechi, scris de mîna lui, a fost

publicat de D. Stnescu 1
.

Opera lui Galeatovski era cunoscut i în Mol-
dova. Pe Ia 1726, mitropolitul Gheorghe al Moldovei

scotea o copie rutean de pe H*eo hokoî ....

Copia aceasta a ateptat îns în biblioteca Mitro-

poliei mai bine de o jumtate de veac, pîn ce epis-

copul Huilor, Iacov Stamate, a luat-o cu sine în

eparhia sa i a însrcinat pe nepotul lui, Toma
Stamate, i pe ieromonahul Teofan, ecleziarhul

episcopiei, s o traduc în limba român. Aceast
traducere a fost apoi transcris pe curat, în 1787,

de Lupu Agurii i se pstreaz în Biblioteca Acade-
miei Române. O confruntare a traducerii moldove-
neti cu cea muntean indic de la primele rînduri

deosebirea de text a traductorilor. Iat o mic
pericop:

Ms. nr. 3231.

F. 124: <( Minunile Prea Sfin-

tei Nsctoarei de Dumnezu
între Sebilele carele au fostu

la pgîni prorocite carele mai
înainte de începerea ei cu
artarea lui Dumnezu o au
tiutu i o au scris în crile
sale i o au mrturisit oame-
nilor si o au slvit.

»

Ms. nr. 3692.

F. 10: «Minunile a Prea
Sfintei Nsctoare de Dum-
nezeu între Sabeli prorocite
pgîneti crora înainte de
zmislire ei prin artare dum-
neziasc au cunoscut ele i
în crile sale pre aceia o au
i scris noroadelor o au pro-
povduit. »

Tip contaminat. Aceast colecie, tip Galeatovski,

a fost îns la noi împreunat cu vechea colecie a

lui Agapie Landos, alctuind un tot, i astfel s-a

nscut tipul contaminat C, fie c începe cu Amar-
tolon Sotiria, fie c începe cu Galeatovski.

Circulaia. Minunile Maicii Domnului a fost unul
din textele cele mai citite, nu numai în lumea mns-
tirilor i a clerului, dar i printre marii boieri, ca de
pild Iordache Creulescu, A-elichi dvornic, care

1 D. Stnescu, Minunile Maicii Domnului, 1925.
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punea în 1726, pe « Gheorghe logoft za divan » i
pe « Mihaiu logofeul Cerntescu ot Sud-Mehedini»
s-i scoat o copie de pe tipul contaminat (ms. nr. 1631
din Biblioteca Academiei Române), dup ce în 1724
îi mai fcuse o copie de pe acelai tip Stan « logo-
feelul lui ». Numai în Biblioteca Academiei Române
se pstreaz peste 20 de manuscrise de « minuni ».

în secolul al XlX-lea textul a fost publicat de proto-
singhelul Rafail ieromonahul de la Rîmnic sub
titlul : Minunile cele mai presus de fire ale Prea
Sfintei stpînei noastre Nsctoarei de Dumnezeu i
Pururea Fecioarei Mriei, care puine din cele nenu-
mrate s-au luat în scris de la feliuri de dascli de
Agapie. Ea a fost apoi retiprit în 1847, în mns-
tirea Neamu, cu cheltuiala arhimandritului Kir
Neonil, i de atunci se retiprete necontenit pîn
în zilele noastre.

Nu ne poate dar surprinde c o carte aa de
rspîndita a lsat urme în folclor. S. FI. Marian a
cules din gura poporului o sumedenie de legende pe
care le-a publicat, în 1904, într-un volum de 343 de
pagini, în ediia Academiei Române sub titlul:

Legendele Maicii Domnului. Studiu folcloristic. O
parte din legende au fost studiate în legtur cu
prototipele apocrife de d-1 tefan Ciobanu în dou
studii publicate în limba rus (vezi mai jos biblio-

grafia).

Multe legende stau în legtur i cu Minunile
Maicii Domnului. Astfel ciclul IX, legendele (de la

pp. 316—321) în care se povestete cum un om
srac i beiv a fcut pact cu diavolul s-i vînd
soia, cum, plecînd cu ea noaptea în pdure, a început
s « ploaie ca din cof », încît au trebuit s se adpos-
teasc într-o biseric prsit, cum acolo, femeia,
presimind ce o ateapt, s-a rugat cu lacrimi fier-

bini Sfintei Fecioare, pe cînd soul ei adormise,
cum, apoi, Maica Domnului, luînd chipul i asem-
narea ei, i-a venit în ajutor, substituindu-se la ple-

care ei, cum, diavolii, zrind pe Prea Curata Maic,
au rupt-o, înspimîntai, la fug, aruncînd omului
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o cldare de galbeni— întreg acest ciclu pleac

de la minunea din ciclul Amartolon Sotiria i îi are

prototipul în minunea intîia din Libro del Cava-

liere
1 «Qui cominciano alcuni miracolo della Glonosa

Vergine Mria, e prima come seampo un cavaliero

suo divoto dalie insidie del Demonio infernale »*.

A fost de altfel o «minune» foarte rspîndita

în evul mediu: a fost povestit de Jacques de

Voragene în Legenda aurea (cap. CXIX), de Johannes

Junior în Scala coeli
2

,
i a fost prelucrat în secolul

al XlV-lea, într-o poem versificat, de 24 de strofe

monorime: Leggenda dello Sclavo Dalmasina z
.

Ciclul de legende (cap. VII) privitoare la ador-

mirea Maicii Domnului corespunde minunei întha

din colecia Amartolon Sotiria i îi au izvorul lor

îndeprtat, cum a artat i d-1 Ciobanu, în apocriful

Adormirea Maicii Domnului. Aceste legende s-au

mai rspîndit la popoarele ortodoxe i prm Mmee,

cci în ziua de 15 august, cînd biserica srbtorete

<( Adormirea Maicii Domnului » se citete dup litur-

ghie si legenda apocrif.

Ciclul de legende, cu adinei resfrîngen în colin-

dele populare, în care se povestete cum Maica

Domnului în timpul naterii blagoslovete tisa, care

i-a plecat ramurile ca s-o umbreasc:

« Fire-ai tis alduit
De mine, de Dumnezeu,
Mai tare de-un fiu al meu,
S fii iarna ca i vara i

. .
.

»

1 Cf Miracoli delta Gloriosa Vergine Mria a cura e

con introduzione di Piero Misciattelli, Milano, fratelli Treves,

1099 T)t) 3 6
* <Aici încep unele minimi ale glorioasei Fecioare Mria,

i prima (este), cum s-a salvat un cavaler devotat (Fecioarei

Mria de la chinurile infernului. >

2 Gf i A. Mussafia, Studien, II, p. 64, III, p. 44.

3 Ezio Levi, II libro dei cinquanta miracoli della Vergine,

Bologna, 1917, nr. 13, p. CXXII.
* S FI Marian, Legendele Maieu Domnului la romani,

p 60 i urm Cf. i Alex. Rosetti, Colindele religioase, p. 32

i urm.; Al. Viciu, Colinde din Ardeal, p. 40 i urm.
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este o reminiscen din legendele apocrife privitoare
la fuga familiei sfinte in Egipt, unde se povestete
îns c Maica Domnului, obosit de aria soarelui,
s-a rugat « finicului » s-i plece ramurile. Aceste
legende se gsesc încorporate i în colecia de
Minuni, tip Galeatovski (vezi textul publicat de
D. Stnescu, Minunile Maicii Domnului, cap. V,
minunea 27-a):

«cînd a mers Precista în Egipt... sfîntul Iosif a lsat pe
dinsa aproape de sat i s'a dus s caute gazd în Nestoria
sa gzduiasc cu Hristos i cu Precista, iar ea, ateptînd
pre Iosit, a sttut sub acest smochin, care, îndat ce a mers
Precista sub dînsul, s'a desfcut în dou si a fcut din sinesla i cort lui Hristos i Maicii lui. St acel pom pîn într-a-
ceasta zi în chipul cortului i turcii sub dînsul aprind fclii ».

In versiunea lui Galeatovski se gsesc i cîteva
minuni legate de pmîntul Moldovei, ca de pild
mmunea 217, cu icoana de la mnstirea Neamtu,
care, « în ziua Patilor, cînd fac preoii litie si' o
poart în mîini, fiind icoana Precistei în mina
preoilor, se pogoar jos pîn la pmînt » si care
in vremea lui Gheorghe tefan, « purtînd-o la 'litanie
i mtrînd cu dînsa în biseric, s'a stupit i a srit
din mhnile oamenilor i a mers singur prin vzduh
i a sttut pe amvon; de acolo a mers pe uile împ-
rteti, apoi în altar. »
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»

(numai cartea a III-a); nr. 2697 (cartea a III-a: 36 minuni)
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din 1817; nr. 4811 (f. 41, cartea a IlI-a, 20 minuni), sec. al

XVIII- XÎX-lea.

Tip. Galeatovski: nr. 3692 scris în 1787, în episcopia
Huilor, <( iar amu prin oserndia i porunca preasfiniei sale

Kir Iacov, episcop Huului s-au tlmcit din limba slove-

neasc pre limba moldoveniasc i tlmcitoriu am fost eu
Thoma Stamat, nepot prea sfiniei sale i cu sfinia sa iero-

monah Theofan, eclisiîarh ot episcopia Huului, iar scriitorm
au fost Lupul Agurii ot episcopia Huului ».

Tip contaminat: a) Amartolon i Galeatovski, nr. 3231,
scris în Oltenia, pe la 1700; b) Galeatovski i Amartolon:
nr. 2024, copiat în 1724, de Stan logofeelul lui Iordache
Creulescu vel dvornic; nr. 289, sec. al XVIII-lea, Cldru-
ani; nr. 1631, copiat în 1726, de Gherghie logoft za divan
i de Mihaiu logofeelul Cerntescu ot Sud-Mehedini, de la

Iordache Creulescu velichi dvornic, în 1726; nr. 2355, copiat
în 1736 de Ilarion ieromonah în mnstirea Bistria (f. 176 v.);

nr. 4379, scris de « Toma grmticul, Sud-Gorj, care fost-am
i paraclisiarh la sf<înta> e<pis(c)opie> Rîm<nic> », 1792,
f. 296, v.; nr. 2251 din 1796, mai 1 (f. 2); nr. 1924, pe f. 1,

verso, o not a arhimandritului Calinic din 1841: « Din
crile sfintei monstiri Cernica, s nu înstreineze nimeni »,

începutul sec. al XÎX-lea.

Fondul Gasler: nr. 3, Amartolon Sotiria, minunile Maicii
Domnului scris de « Cozma diaconul dela sfînta mnstire
Neam, unde-i hramul înlrii Domnului Hristos i sfînta
icoan fctoare de minuni a Prea Curatei Maicii Domnului
nostru I<su>s H<risto>s» v. p. 226 v. este ms. Eminescu)

;

nr. 180, circa 1750 (tip Galeatovski, fragment); nr. 89 din
1700-1725 din Moldova f. 46—52, minunile 38, 50, 75 i
70 din Amartolon Sotiria; nr. 71, f. 127 copiat de Toader
Ursul la 1783, tip Amartolon; nr. 153, f. 65, fragment, copiat
în 1793, tip. Amartolon Sotiria; nr. 92, circa 1800, Amartolon
Sotiria, minunile: f. 176—475; nr. 11, f. 51— 52, copiat în

1805 de Constantin Ojog Blnariul (o minune din Amar-
tolon); nr. 154, f. 1— 139 v., copiat de Vlad sin Vlad Pârlea
(v. f. 149), în 1811, cuprinde 71 minuni din A.S.; nr. 148,
f. 36—45, o minune din A.S. copiat în 1811 de Pascal Scor-
an; nr. 180, începutul sec. al XÎX-lea, fragment, tip. Galea-
tovski.

Manuscripte din alte depozite: Ms. dr. Victor Moldovan
descris de N. Drganu, în Anuarul Institutului de istorie

naional, publicat de Al. Lapedatu i Ioan Lupa, pp. 423—
427, un nou exemplar din Mîntuirea Pctoilor, cartea
111-a tip. a); N. Iorga, Manuscriptele mnstirii Cernica,

p. 14—16; Leca Morariu, Junimea literar, anul XV (1926),
nr. 3-4; 5—6; 11 — 12; Buletinul bibliografic, IlI-a (1926),
nr. 2, p. 3; nr. 3, p. 5; nr. 6, p. 9; ms. din 1784 al Iui Ioanichie
din Humor.
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Textul grecesc al lui Landos : BifJXlov &g*«™

ouvteOÎv eIc xmv^v toW TpaLxoW StiXsxTov, ™xp« Ayamou

Ltfavxo,. KalvuvvecoaTlS.opOcoOsv Trap' aW >ca TUjwrfsv

Xhn au^ou awX<Vactv : Con licenia d'Supenori, & Prm-

lemo •BvevTtr.dL, Trapa 'AvTcovtcp tco IouXXiav<p xaxa t5 aXtxa

1641). Alte ediii, 1711, 1740, . a. cf descrierea lor in

R hegrznd, Bibliographie heUenique ou descriptum raisonnee

des ouvrages par des Grecs, XVII-e sifecle I (1894), p .413,

la anii respectivi. O versiune tradusa în 1. turca, ibidem,

P *

La M Athos se pstreaz un manuscris anterior

tipriturii care cuprinde numai minunile cu
^

titlurile

:

'Ex tcov {nrepcpu&v QaLvyAwv x^ UTtEpccyia Ssotîowt]? t^wv

£ot6xou xai .âei7Wt PeEvou Mapla 6XiTa twa ou^Jf™* ex

Sta9 6 P 6>v
SiSacxaXo» xal

l
ifiwyXfi>TTio6ev™ Trapa AyaTitou

uovavou ek xowJjv ticsitei^. La sfîrit data « sywv)

™rMccprL kg' -1639. Cf. Spyr. P. Lambros Catalogue

% the greek Manuscripts on Mount Athos, II, Cambndge

1900 nr 4462.

Textul rutean al lui Galeatovski: He6o noeoe 3 hosumu

MteboMH comeopeuHoe, mo ecmb nptiJiazocAoeeuHa* d%ea Mapin

dolopoduw cwydaMU cboumu, cocmasJteHHoe mPydo^w6%Z,lt^
Mouaxa IoauuuKin FanxmoeCKazo. Penmopa u «^^^ff^f
Kieecwzo, Lvov, 1765. Despre Galeatovski g opera lui

vezi N Th Sumtov, loauuuKiu FaJinmoecKiu, HarKov, iseo

(informaia datorit d-lui P. P. Panaitescu).

Studii: asupra versiunilor româneti: dr. M Gaster

Literatura popular român, pp. 430-438; Ezio Levi jl

l£ro dei cinquanta miracoli della Vergine, Bologna, 1917,

Z XXXVII- XXXVIII. Pentru Galeatovski, sub tipar:

tefan Ciobanu, Din legturile culturale româno-ucrainene

Ioanichie Galeatovski si literatura roma^cavech^AMtete
Academiei Române, mem. sec. kt., s. III, t. Vili, bucureti,

Dr M Gaster în In memoria di Napoleone Caixe Ugo

4 Canello, Miscellanea di Filologia e Linguistica, Firenze,

1886 T> 333— 344; Die Rumânischen « Miracles deJSostre-

DameV, indicarea msse.-lor româneti cunoscute jrtna atunci

si rezumarea celor 69 minuni din «AjiaproXov oapta
'

Pentru versiunile populare: S FI. banali, Xeff^fa

Maicii Domnului, ed. Acad. Rom., Bucureti 1904 Studii

St. Ciobanu, PyMUHCKin nezendu o Eozopodn^),.publicat in

3mH0zpa$uHecKoe o6o3pWe, Moscova, ".3-M911jMd^
Muna o6* apaxu% n Eozopodunnou mzend%, St. Petersourg,

1912.



1. Cderea îngerilor.

Icoan, tempera pe lemn,
Muzeul de Art al R. S. România.



2. Naterea Sfintei Fecioare.

Icoan, prznicar dublu, tempera pe lemn,

Muzeul de Art al R. S. România.

3 Ioachim si Ana aduc pe Sf. Fecioar la templu

Icoan, tempera pe lemn,

Muzeul de Art al R. S. România.



4. Naterea lui Hristos în peter.
Icoan, tempera pe lemn,

Muzeul de Art al R. S. România

* '

5 Scoborîrea lui Hristos la iad,

imprimat pe legtura unei Evanghelii

fcut în 1636 din porunca lui Matei Basarab

pentru mnstirea Brîncovem.

Muzeul de Art al R. S. România.



6. Mîntuitorul i via de vie.

Icoan pe sticl,
reprodus dup Art i tehnic grafic, 1937.

7 Icoana trimis de Mîntuitor lui Avgar.

Detaliu. Mnstirea Moldovia.

Reprodus dup Andre Grabar,

Eglises peintes de Moldavie.



^" *\^ -_•
;-
^~7

.

,

8. Sfîntul Gheorghe i balaurul.
Caiet de modele de meter

Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 4602,



LEGENDELE HAGIOGRAFICE

In primul volum al studiului de fa am struit

asupra caracteristicilor i asupra formaiunii legen-

delor hagiografice sub influena ultimelor curente

ale misticei neoplatonice. Acest gen de literatur,

în care viaa martirilor i a asceilor — campioni ai

MîntuitoruTui pe pamînt în lupta contra puterilor

întunerecului— este înfiat într-o lumina de

miraculos, constituia o lectur pioas i edificatoare

pentru masele populare i ca atare a fost introdus

ca parte integrant în serviciul liturgic. La începutul

vieii noastre culturale, legendele hagiografice cir-

culau în limba slav în care se oficia i serviciul

divin.

Dup primele traduceri ale Scripturii sfinte în

limba noastr, era firesc ca atenia crturarilor

clerici s se îndrepte i ctre aceste întritoare pilde

de virtui cretineti. în Codicele Sturdzanus, copiat

între 1580— 1620 de popa Grigore, în satul Mhaciu,
mai jos de Turda, se gsesc, dup cum s-a vzut la

locul su (voi. I, p. 184—205), între multe texte

religioase apocrife, i dou legende hagiografice.

Alte asemenea legende apar în epoca postcoresian

în Codicele de la Cohalm.

Pe la jumtatea sec. al XVII-lea, centrul de greu-

tate al culturii româneti se strmut peste muni,
în Principatele Române. în epoca lui Vasile Lupu,

mitropolitul Varlaam în a sa Carte româneasc de

î?îvâturi la Duminicele preste an, care are la baz
un prototip rusesc, introduce între predicile menite

s ridice nivelul moral al poporului, i cîteva legende

de martiri: sf. Ioan cel Nou, ale crui moate se

pstrau la Suceava, sf. Paraschiva ale crei moate
fuseser aduse la Iai, sf. Gheorghe .a.
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_ 9
an

?
**^ vreme, Ptracu Danovici «logo-

iatul al 3-lea i grmtic de scrisoare greceasc»
traduce, parafrazînd i amplificînd uneori textul'dup izvoare slavoneti, hronograful grecesc al lui
Matei Cigala, care cuprinde i cîteva legende de
martin, intercalate in viaa împrailor romani
Aceleai legende se mai gsesc i în versiunea înru-
dita a hronografului Dorotei de Monembasia, tradus
probabil de Gngore dasclul Buz, în Muntenia.

Uteva decenii mai Urau, marele mitropolit
Dosoftei s-a strduit « cu lung nevoint si cu lexi-
coane de agiuns », de a tlmcit « de pre' greciastei de pre sirbiate » corpul complet al vieilor de
sfini, pe care 1-a tiprit la Iai, în 4 volume aprute
ntre anii 1682-1686, cu titlul: Vilatape^Z
sânilor. Ne lipsete înc un studiu complet si defi-

ni™T* lzv
I

oarelor boaite de mitropolitul
Dosoftei, dar sondagnle fcute de regretatul Iulian
tefanescu i m cîteva locuri din opera iui Dosoftei
au adus puina lumin în aceast privin. Izvorul
principal al lui Dosoftei pare s fi fost colecia de
sinaxare, prelucrate în neogreac dup cele bizan-
tine de episcopul Giterei, Maximos Margunios si
publicate pentru întîiai dat la Veneia, în 1607

sau vieile sfinilor). Dar în afar de colecia lui

mpE°f '

^°SOft
+

ei
.
S'a mai f0l0sit de versiunea

medio-bulgara, întrebuinat atunci în bisericile
noastre de hronografele lui Cigala i Dorotei deMonembasia i de opera clugrului de origine cre-
tana Agapie Landos, N^oC Ilapdtoi™; (Raiu nou),apruta la Veneia în 1664.

y

Traducerea iui Dosoftei, revizuit de Radu
Oreceanu i corectat dup mineele lui Margunios
se resfrmge m Mineele tiprite la Buzu în 1698'
care, alturi de legendele hagiografice în limba
romana, dau i imnurile în limba slavon. Versiunea

i^ifJ'f^^Tf^^^^ %n lit^™ român\exiras am Revista istorica român, I, 1931, pp. 251— 297)
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aceasta, remaniat i sporit cu traducerea imnurilor
în limba român, poate prin munca episcopului
Damaschin al Rîmnicului 1 a trecut în Aniologhi-
oanele aprute la Rîmnic în 1737, 1745, 1766;
Iai: 1755, 1806; Bucureti: 1766, 1777 1786-
Blaj: 1838.

Textul din aceste Antologhioane i Minee, revi-
zuit dup ediia greceasc a Mineelor publicate la
Constantinopol, în 1846, de episcopul Iosif al Arge-
ului, a fost tiprit la mnstirea Neamtu de arhi-
mandritul Neonil, în 1846, i aceast versiune—
dei cu lacune simitoare — se resfrînge în toate
mineele pîn în zilele noastre. O colecie cu totul
diferit ca redacie de cele precedente se resfrînge
în Mineiul de la Rîmnic, din 1780, în cel de la Buda
(1805), i mai ales în colecia Vieilor de sfini publi-
cat la mnstirea Neamu în 1813. Acest tip de
legende hagiografice deriv din colecia slav a lui
Dimitrie (ca laic, Daniil) Tuptalo ' (1651—1709),
mitropolitul Rostovului. Prima ediie ruseasc a
acestei colecii apruse în 4 volume, publicate între
anii 1689—1705, în focarul de cultur întemeiat de
Petru Movil la mnstirea Pecerska, de ling Kiev.
In sfirit, o alt serie de legende hagiografice se
gsesc într-o traducere de pe opera clugrului cretan
Agapie Landos, N£o ITapaSs^o (Noul raiu),
pstrat în manuscripte (vezi de pild ms. nr. 2054
din Bibi. Acad. Rom.: «Cartea ce se chiam Para-
disos ce are într-insa vieii si muceniciile sfin-
ilor. . . », 1785).

în afar de coleciile acestea de viei de sfini, s-au
mai tradus i un ciclu foarte bogat de viei ale
pustnicilor i ale sihastrilor cuvioi, cuprinse în aa
numitele Paterice sau Otecinice, precum i o mul-
ime de versiuni individuale ale diferiilor martiri
sau ascei.

1 Al. Lapedatu in Convorbiri literare, XL (1906), pp.
576-577, Iorga, Ist. bis. rom. II, p. 114 i mai ales Iulian
tefnescu, op. cit., pp. 270—271.
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Materialul hagiografic intrat pe aceste cai în

literatura noastr este astfel destul de bogat, inegal

ca valoare literar, dar de un cuprins foarte variat.

Multe sunt cliee banale de minuni naive i
plate; altele concentreaz interesul în jurul ches-

tiunii care chinuie sufletul omenesc în asfinitul

vieii: ce este dincolo de moarte? Se gsesc chiar

i viziuni apocaliptice cu tendine politice, ca de
exemplu: Hrismos adec prorocit a fericitului iero-

monah Agatanghel, tiprit la Iai în 1818, dar care

a circulat mult i în manuscripte. Este o plsmuire
naiv, alctuit în ultimele decenii ale veacului al

XVIII-lea de Teoclitos-Poliidis, care se d în titlu

ca traductor, cu scopul de a face propagand în

lumea ortodox a Rsritului. Este vorba de
viziunea pe care o are btrînul clugr, în Mesina
(Mesni) Siciliei, cînd, trezit din somn i ieind din

chilia sa, vede la rmul mrii un leu ce inea în

picioarele sale un pergament, pe care erau scrise

profeiile: cderea Bizanului sub turci la 1453,

ridicarea Rusiei, «strlucitul Râm... împratul ei,

alt Machidon cu armele i va face groaznic împ-
rie. . . iar al cincilea Petru în Vizantia (Constan-

tinopol) are s întind biruitor smnul crucii i va
pierde puterea ismailiteanilor (la 1853) i va libera

popoarele cretine

»

1
. Aceast elucubraie se pare

c a gsit cetitori numeroi la noi i în Balcani,

cci a fost tiprit în mai multe ediii româneti i
greceti. în Biblioteca Academiei Române se ps-
treaz i o ediie greceasc tiprit în 1838, la

Bucureti, în tipografia greceasc a lui Iliade i
Hristide: XpyjqxGt too 'AyaOayYeXov.

In mrciniul multor asemenea vedenii i minuni
naive, în care orientarea cercettorului este foarte

1 Vezi analiza ei mai larg în Biserica ortodox român,
XLIV, 1926, pp. 62—65, articolul printelui V. Urscescu.
Despre autor si oper cf. N. Politis, 'AYaOctYyeXo? în revista
•Eorta, XXVII (1889, pp. 38 - 40) ; Evloghios Kurilas
Lavriotis, ©e6xX7]to; 6 IloXust^, în ©partide, V, 1934,

pp. 125-162.
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anevoioas, se întîlnesc i cîteva flori alese ale

pietii cretine. Pentru a se vedea mai clar carac-

terele literaturii hagiografice, ne oprim asupra

cîtorva din cele mai duioase legende care, judecind

dup copiile pstrate, par s fi fost mai mult cetite:

Avgar si Mîntuitorul, Cei apte cuconi din Efes,

Easiatiu Plachida, precum i asupra altora care,

prin rsunetul pe care l-au avut în masele populare

si prin urmele pe care le-au lsat, prezint un interes

deosebit din punct de vedere al folclorului: legenda

sfîntului Gheorghe i legenda sjîntului Vasilie cel Nou.

AVGAB I MÎNTUITORUL

Legenda începe prin a povesti cum, pe vremea

cînd Mîntuitorul propovduia în ludeea mîntuirea

sufletelor, în Edesa, toparhul cetii, Avgar, zcea

chinuit de o boal mistuitoare — dup unele izvoare

podagr, dup altele lepr neagr — boal pe care

nici un « vraciu » (doctor), nu i-o putuse lecui. Vestea

despre minunile pe care Mîntuitorul le svîrise i

despre tmduirile înfptuite cu cuvîntul, în numele

Tatlui Ceresc, ajunsese pîn la urechile toparhului,

care, cuprins de o adînc evlavie, trimite în ludeea

pe cancelarul su, Anania, un « zugrav iscusit » ca

s « isvodeasc » chipul lui Isus i s-i duc o scri-

soare în urmtoarea cuprindere— citez textul fiindc

ne vom ocupa îndat de el, în legtur cu folclorul

nostru:

« Avgar, toparhul cetii Edesei, lui Isus Mîntuitorul,

Vraciul cel Bun, ce petrece în Ierusalim, s închina.

Auzit-am de tine, c fr leacuri tmdueti, ca pre

orbi îi faci s vad, pre ologi s umble, pre leproi h^curei,

c tot felul de boale vindeci, ba chiar c i pre mori ii myiezi.

Si auzind eu acestea toate despre tine, am socotit în gmoul

meu c cu adevrat au fiul lui Dumnezeu, au Dumnezeu însui

eti Drept aceasta scriindu-i, eu te rog s te osteneti a

veni pîn la mine, ca s m izbveti de boala pe care o am

i s te afli aci cu mine, cci am îneles c evreu murmura
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împotriva ta i vor s-i fac ru. Eu am cetatea prea mic,
dar îndeajuns amîndorura pentru a petrece cu cinste. »

Anania sosete cu scrisoarea tocmai în timpul
cînd Isus predica poporului, adunat în jurul lui,

mîntuirea. Aezat pe o stînc din apropiere, crainicul
toparhului se strduia s prind chipul Mîntuitorului,
dar nu putea fixa nici o trstur din pricina aureolei
divine care nimba faa lui. Dup ce i-a încheiat
predica, Isus, care i gîndurile cele ascunse ale oame-
nilor Ie cunotea, a chemat la sine pe Anania, i-a
cerut scrisoarea i a cetit-o. Apoi splîndu-i chipul
cu ap, a cerut o nfram curat de in, pe care,
îndat ce s-a ters, s-a i imprimat chipul su cel
sfînt — un amnunt interesant de care vom vorbi
îndat în legtur cu arta noastr religioas— i a
trimis icoana împreun cu urmtorul rspuns:'

^
(i Fericit eti Avgare, de vreme ce ai crezut în mine,

fr s m fi vzut, cci scris este despre mine: c cei cem vor vedea, aceia s cread. Iar cît despre cele ce-mi scrii
ca s vin la tine, trebuie s împlinesc toate celea pentru
care sunt trimes, iar dup ce le voi plini, s m înalt ctre
Printele Cel ce m'a trimis. Dar dup ce m voiu fi înlat
Ia El, îi voi trimite pe unul din ucenicii mei, anume Tadeu,
care i de boal te va tmdui i viaa cea venic îi va drui
i pace i ie i celor ce sunt cu tine: iar cetatea ta o va
întri ca nimeni din vrjmai s nu o poat dobîndi. »

Avgar citete cu bucurie scrisoarea i, închinin-
du-se la icoana Domnului cea nefcut de mîini
omeneti, deodat se vede vindecat pe tot trupul de
lepr, afar doar de o rmi pe fa.

Cîiva ani dup aceasta, cînd Mîntuitorul fusese
rstignit, înviase i se înlase la cer, Avgar afl c
a sosit în cetatea lui un evreu, eu numele Tadeu,
care tmduia pe cei bolnavi în numele lui Isus.
Toparhul trimite s-1 aduc la el i cînd Tadeu
intr pe ua palatului, învluit în nimbul strlucitor
al sfineniei, Avgar se scoal de pe tron i, închi-
nîndu-se pîn la pmînt înaintea lui, îl întreab,
dac într-adevr el este ucenicul fgduit prin
scrisoarea Mîntuitorului.

i«s

De vreme ce, — rspunse apostolul — mare

ndejde ai pus spre Domnul meu Isus Hristos,

pentru aceea, iat, trimis fiind de dînsul, am
venit la tine i dac credina ta se va spori întru

tine, toate cele dorite de tine, dup credina ta

vor fi.— Atita am crezut întru dînsul, rspunse Avgar,

încît am voit s adun puterea otirilor mele i s merg

asupra iudeilor, celor ce l-au rstignit pe El, ci

stpînirea roman, sub care suntem, m-au oprit pe

mine.

Tadeu îl linitete, lmurindu-1 c Mîntuitorul

n-avea nevoie de nici un sprijin, c El a îndeplinit

pe pmînt voia Tatlui i c de-ar fi vrut, « legiuni

»

de îngeri ar fi adus în ajutorul lui. Avgar, ascultînd,

este adus la credina cea dreapt, primete botezul

i cu aceasta, rmia leprei de pe fa dispare

cu desvîrire.

A doua zi Tadeu, predicând norodului « taina

mîntuirii noastre » aduce la cretinism întreaga cetate

a Edesei, care primete botezul. Avgar, recunos-

ctor, vroete s încarce pe apostol la plecare cu

daruri de aur i argint, dar acesta refuz, spunînd:

« De vreme ce ale noastre am prsit de bun voie,

cum vom primi pe cele streine ? I »

Legenda povestete, mai departe, peripeiile

icoanei nefcute de mîini omeneti, pe care Mîntui-

torul i-a trimis-o lui Avgar. Ea fusese aezat la

poarta cetii într-o firid din zid cu inscripia:

« Hristoase Dumnezeule, cela ce ndjduiete în

Tine, nu se pierde », i toi cei ce intrau i ieeau

din cetate, se închinau la ea. Icoana protectoarea

cetii a stat mult vreme la poarta de intrare i
a pzit oraul de nenorociri i de vrjmai. Un
strnepot al' lui Avgar îns, întorcîndu-se la pgî-

nism, a restaurat statuia unui idol la poarta oraului.

Atunci, în toiul nopii, episcopul, rmas cretin, de

team ca icoana s nu fie pîngrit, a pus o candel

în dreptul ei i, aezînd crmizi, a zidit firida astfel

c nu se mai cunotea locul ei.
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A trecut dup aceasta vreme îndelungat, pîn
cind Edesa este înconjurat deodat de armatele
persane, conduse de însui regele Gosroes. Uneltele
de rzboi ale vrjmailor zguduiau cu putere zidurile
cetii i ameninau s prbueasc porile. în ora
era zbucium mare; lumea pierduse orice' ndejde de
mîntuire. i atunci, în acele zile de înfrigurare,
episcopul oraului, sftuit în vis de Maica Domnului,'
se duce în revrsatul zorilor la poarta cetii i
scobind zidul în locul unde i se artase, gsi nframa
cu icoana Domnului i candela care ardea înc,
aprins cu atîta vreme în urm. Ba i pe crmida
cu care se astupase firida se imprimase' chipul Mîntui-
torului. Luînd icoana cu candela, episcopul o duce
cu alai la locul unde perii se strduiau s sparg
zidul cetii; o pictur din untdelemnul candelii
cade peste pîrjolul aîat de vrjmai ca s mistuie
cetatea. Vîlvtaia focului, alimentat de un vînt
puternic, se întoarce împotriva perilor, care, înspi-
mîntai, o rup la fug.

Aceast naiv i pioas legend este, dup cum
se poate uor vedea, alctuit din dou motive:
1) corespondena lui Avgar cu Mîntuitorul i mi-
siunea lui Tadeu în Edesa pentru cretinarea' Siriei
i 2) icoana cea nefcut de mîini omeneti.

Sîmburele legendei este primul motiv. El îi are
obîria în cretinarea Siriei prin regele Avgar. Âvgar
al IX-lea, Bar Ma'nu (176—213), Acbarus al lui
Tacit \ întorcîndu-se din Roma, unde fusese primit
cu fast de împratul Severus i trecînd prin Asia
Mic, a îmbriat cretinismul, pe care 1-a impus
apoi în regatul su ca religie de stat. Mai tîrziu, din
nzuina de a învlui începuturile cretinismului din
Siria într-o aureol legendar de glorie i de sfin-
enie, evenimentul a fost transpus în 'epoca de
apostolat a Mîntuitorului i pus în legtur direct
cu el. Legenda cptase înc din sec. al II-lea o
form scris în limba siriac, i în aceast form se

1 Pauly Wissova, s.v
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pstra în arhivele din Edesa, unde a gsit-o marele

istoric al bisericii cretine, Eusebiu, episcopul Cesa-

reei i prietenul lui Constantin cel Mare. El a tradus-o

în limba greac cuvînt cu cuvînt i a inserat-o în

cartea I-a (cap. 13) a istoriei sale bisericeti l
.

Motivul al doilea — icoana nefcut de mîini

omeneti — axsipo7tofojTo<; — nu fcea parte din

structura primitiv a legendei; el nu se gsete nici

la Eusebiu i nici la ceilali scriitori bisericeti care

pomenesc legenda lui Avgar cu Mîntuitorul. Motivul

apare pentru întîiai dat in sec. al V-lea, în textul

siriac cunoscut i sub numele de Doctrina Addaei,

fiindc apostolui este numit aci Addaeus. Textul

înfieaz legenda cunoscut din Eusebiu cu variante

i interpolri— o dovad c legenda era în curs de

dezvoltare — între care i episodul cu icoana Mîntui-

torului. Dar aci lucrurile sunt înfiate în chip

verosimil: Anania, spre a satisface curiozitatea

stpînului su, a zugrvit chipul lui Isus i 1-a adus

toparhului.

Din lumea siriac, motivul a trecut apoi în sec.

al VHea în Bizan, într-o vreme cînd pluteau în

aer credinele despre icoane nefcute de mîini ome-

neti, axeLpG7rot7]Ta£. i a dobîndit o vitalitate

aa de puternic, încît a fost exploatat mai tîrziu,

în timpul luptelor iconoclaste, de ctre teologii

bizantini, în sprijinul tezei c icoanele au fost insti-

tuite pe pmînt de Mîntuitorul însui.

Dup un proces destul de cunoscut în domeniul

folclorului i al hagiografiei, paralel cu dezvoltarea

legendei se' petrece i fenomenul localizrii ei. In

sec. al VlII-lea, scriitorii bizantini i armeni, precum

i pelerinii apuseni, ne întiineaz c icoana trimis

lui Avgar se gsea într-adevr la Edesa.

Ea a fost adus apoi în Constantinopol, în urm-
toarele împrejurri: împratul bizantin Romanos
Lecapenos dezlnuise rzboiul împotriva arabilor,

1 Dr. Elie Miron Cristea, Iconografia i întocmirile din

Internul bisericii rsritene, Sibiu, 1905, p. 75 i urm.
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unl°r cretine de sub pgînî;Armatele imperiale ptrunseser adine in mima Asiei

Mici, pina sub zidurile Edesei, cînd guvernatorul
arab al Mesopotamiei lu o ofensiv puternic™
bizantinii se vzur nevoii s încheie pacea Unsavant german, Dobschiitz, care a urmrit crearea
p evoluia legendei lui Apgar, presupune cu dreptate
ca sferele conductoare ale Bizanului, pentru amasca m ochii poporului fanatizat o retragere mili-tar, au pus la cale aducerea icoanei nefcut demnm omeneti m Constantinopol, în schimbul libe-ram captivilor arabi si a plii unei sume de baniAducerea icoanei m Constantinopol si depunerea ei
în Iberica Vlaherne din palatul impLiaîTaTL
eu mare fast, i pentru comemorarea acestui eveni-ment m viaa bisericii ortodoxe s-a alctuit chiar

ifoXu
Un mUiei

'
^^ Se dtete i azi în servici"l

Legenda aceasta pioas, cu graia ei naiv, care
a statornicit în biserica noastr dou comemorri-
la ii august praznuirea sfîntului Tadeu si la 16 aueust
aducerea icoanei din Edesa în Bizan - a lsat urme
adinei i m arta religioas. In zugrveala bisericilor
noastre — dup cum ne întiineaz i patriarhul
Miron mtr-un studiu publicat acum vreo 30 de ani-

« în amintirea lui Avgar i a icoanei Mîntuitorului se anticaKt nframa sfînt cît i roietica crmid sfîntâ (6% ocyp^oc), jos pe tamburul cupolei si anume vis-â-lis Tinade alta: nframa, Ia rsrit, crmida la apus »

Acea icoan în care chipul Mîntuitorului apare
zugrvit pe o nfram în bisericile noastre, este o
ilustrare a acestei legende.

Dar legenda a lsat urme i în folclor. în unele
inuturi — în prile Sighioarei si în Banat - se
poarta i azi tahsmane numite avgare. Cuvîntul este
vechi m hmb, îl gsim în sec. XVII (vezi TiktinBw. rom.-germ. p. 25). Cuvîntul cu variantele avgarepnn corupie advare sau argare, care înseamn azi
orice amulet, în genere « salv-conduct mistic
cruia superstiia popular îi atribuie o virtute profi-
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lactic (grecete epuXaKTVjptGv) »
1

. Regretatul Bogrea
a artat pentru întiiai dat c aceste cuvinte
deriv din numele lui Avgar. Astfel, numele regelui

Edesei, care a introdus cretinismul în Siria, a ajuns
în lexicul românesc un nume comun, cu sensul de
amulet — o curioas evoluie semantic în viaa
cuvintelor.
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CEI APTE COCOM DIN EFES

Aciunea se petrece pe vremea împratului roman
Decius (Dechie cum scriu hronografele noastre).

Acesta dezlnuie prigoana împotriva cretinilor pe
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care-i muncea în chinuri grele. Pe atunci se aflau m
cetatea Efesului apte « cuconi » ai cror prini

fuseser ucii, fiindc erau cretini. O iscoad pîrate

pe cei 7 tineri împratului, c nu ascult porunca

lui. Împratul hotrte s se duc în Efes i s afle

la fata locului adevrul.

Tinerii, prinzînd de veste, îi împart averea

printeasc la sraci i, prsind oraul, se adpos-

tesc într-o peter, unde se roag lui Dumnezeu sa

le ia sufletele, ca s nu « încap vii » în mîna lui

Decius «Iar milostivul Dumnezeu— spun hrono-

grafele — le-a luat sufletele i le-a lsat numai trupu-

rile acolo într-aceea peter ».

Gurînd dup aceasta, împratul Decius vine m
Efes într-adins pentru a cerceta cazul celor 7 cuconi,

dar afl c ei sunt mori în peter. Atunci trimite

un om de credin al su la faa locului, cu porunca

s zideasc gura peterii, ceea ce s-a i înfptuit.

A trecut dup aceasta vreme de 360 de ani;

ura împotriva cretinilor se potolise, muli împrai

romani se schimbaser pe tron, cretinismul fusese

admis ca religie de stat, pîn cind a venit Theodosie

cel Mic. în al 23-lea an din domnia acestui împrat,

s-a iscat o erezie în cuprinsul împriei, care pre-

tindea c nu exist învierea morilor i prm urmare

nici judecata din urm. Erezia se întindea aa de

repede încît muli episcopi i vldici, amgii, au

fost prini în apele ei, iar biserica se afla atunci m
mare cumpn. împratul, care era un cretin

înflcrat, s-a rugat lui Dumnezeu, s-i arate prm-

tr-un semn dumnezeiesc dac exist învierea mor-

în acel timp, stpînul moiei unde se afla petera

în care adormiser cei 7 cuconi, vroi s taie în stînca

o stîn în care s-i închid oile. A început dar sa

taie pietrele ca s lrgeasc locul, dar pe cînd tia

el si trosneau pietrele, a dat Dumnezeu înviere celor

7 cuconi, care s-au deteptat deodat ca dm somn.

Si tinerii, fiindc— spun hronografele — « nu pri-

cepeau minunea mare cumu-i acoperise Dumnezeu

175



cu puterea sa atîta, cît din hainele de pe dinsii
nu s-a runt mcar un fir de a, sau s fie putrezit
intr-atita sam de ani ce au fost tot zcui în pmîntm reveneal », credeau c « au dormit numai într-acea
noapte acolo ». i au început « s voroveasc » între
ei despre cele petrecute în ajun. Unul dintre ei
Maximihan, gri: «Frailor, de ne vor prinde cumva

'

pentru numele lui Dumnezeu s ne dm trupurile
muncii, ca s dobîndim împria cerurilor de veci

»

Kazbii îns de foame, ceilali ziser ctre unul mai
mic: «Frate Iamvlich du-te în tîrg si ne cumpr
pîme s mîncm; dar s iei mai mult, c ieri ne-ai
luat prea puin.

. . i s-i fie aminte si s ascult*
cu urechea, doar vei oblici ce mai zic oamenii c
gîndete împratul Dechie, despre noi ».

Iamvlich, luînd banii de la dînsii, a plecat spre
ora, dar apropiindu-se, vede cu mirare o cruce la
poarta cetii. Intrînd pe uliele oraului, mirarea
crete dm ce în ce, privind cum toate sunt schimbatem calea lui: i strzi, i case, i oameni, si port. Nu-i
venea s cread c sunt aievea, îi prea c toate
le vede în vis. Mergînd el pe uliele oraului, d
peste o pitne, intr înuntru, cere pîine,' pltete
i da sa plece. Vînztorul, vzînd c banii sunt
streini, citi slovele din jurul chipului lui Dechie si
aratmdu-i i tovarilor si, intrar la bnuial c
tmarul trebuie s fi aflat o comoar, li strigar
înuntru, îl ispitir, dar fiindc nu aflar de la el
nimic care s-i mulumeasc, începur s-1 amenine
ca-1 vor denuna c a dezgropat o comoar pe care
nu vrea s o duc la domnie. Se fcu zarv mare-
sosir

« oamenii domniei » i-1 duser cu alai la scaunul
cetan. Guvernatorul Antipat îl ia la început cu
binele i îl întreab: cine sunt prinii Iui, cine
bunicul; dar, cum nimeni nu tia nimic de numele
pe care el le ddea. Antipat îi pierde cumptul
si-i imputa rstit c vrea s-1 amgeasc cu Dechie
împrat, care a fost cu 360 de ani înainte.

Nedumerit, Iamvlich cade în genunchi înaintea
domnului:
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« — Rogu-m duraitale, zice el, s-mi poi spune unde e
Dechie împrat?;

— într'acest an nu este împrat.
— Eu înc m mir de aceasta, c noi sîntem apte soi

i am ieit din cetate de ne-am ascuns de frica lui, fiindc
se ludase c ne va face nevoie mare i am fugit de ne-am
ascuns într'o peter. i am venit i asear s cumpr pîine
i am vzut pe Dechie unde au intrat aicea, în cetate, iar

de nu m credei D-voastr blemai (aidei) cu mine acum,
s grii i cu soii mei i v încredinai i Dv. c sunt om
drept.

»

Abia acum începe s se fac lumin. Antipat
trimite s cheme pe episcop; acesta îi d cu prerea
c « mari lucruri descopere Dumnezeu acum » i
pornesc cu toii spre peter. Aci, gsesc zidul,

ridicat de slujbaul lui Decius, care, întîmplîndu-se
s fie i el cretin, împlinise cu credin porunca
împratului, dar btuse în zid o tabl de aram
cu o inscripie în care se lmurea povestea celor

7 tineri i care constituia astfel o dovad c în inima
peterii trebuia s se gseasc trupurile moarte ale

celor 7 cuconi din Efes. Dar, ptrunzînd înuntru,
gsesc pe cei ase tovari ai lui Iamvlich trezii

la viaa i discutînd între ei despre cruzimea lui

Dechie, ca i cum n-ar fi trecut de-atunci peste ei

362 de ani. In faa acestei minuni dumnezeieti,
mulimea se închin pîn la pmînt, iar episcopul

i domnul cetii trimit o carte împratului Theo-
dosie pe care o reproduc aci pentru c ea dezvluie
intenia legendei:

« Poruncete, înlimea ta, ca degrab s vie nite br-
bai cuvioi, care s vaz minunea pe care a artat-o Dum-
nezeu, cci, în zilele noastre i în cuprinsul împriei tale,

am cunoscut chipul învierii ce va s fie în trupurile' a apte
sfini mucenici, care s-au sculat acuma din mori.

»

împratul Theodosie, care se afla atunci în

Constantinopol, s-a bucurat de aceast tire i,

pornind ctre cetatea Efesului, s-a dus la petera
unde se aflau cei 7 cuconi.

Legenda se încheie apoi, povestind c împratul
i-a osptat apte zile, slujindu-i el însui. Dar într-o
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buna zi, sfinii au plecat capetele lor si au adormit
somnul morii. împratul Ie-a fcut apte racle de
aur i argint i, fiindc în noaptea aceea sfinii s-au
artat Im m vis « cerîndu-i s-i lase s se odihneasc
pe pamîntul unde s-au odihnit i mai înainte» a
poruncit ca sicriele lor s fie aezate în petera în
care adormiser. *

Care este substratul istoric al acestei legende —
daca este vreunul— unde s-a format ea si pe ce cianume s-a rspîndit în toate literaturile 'cretine —
sunt probleme care n-au cptat pîn acum 'o solu-iune definitiv.

Fapt sigur este c în secolul al Vl-lea cei 7 sfini
erau venerai în Efes. Efesul a fost— dup cum
se tie — nu numai o metropol de cultur si art
dar i un centru de care se leag viaa cretinismului
la începuturile sale: în Efes a fost închis apostolul
favei, de la care ne-au rmas dou scrisori ctre
locuitorii acestui ora, i acolo a murit si a fost
înmormmtat evanghelistul Ioan. Un pelerin, cunoscut
sub numele de Theodosie, a vizitat în anul 530
Mesul i menioneaz cu acest prilej, în relatarea
cltoriei sale, i mormîntul celor 7 tineri astfel

:

«în provincia Asia, este cetatea Efes, unde sunt saDtefrai cari au adormit i celul Viricanus Ia pfcioalele lor-numele lor stat acestea: Achellidis, Diomed^ Eugenius'Stephanus, Probatus Sabatianus i Quiriacus, a cror mama fost pe grecete Haritina pe latinete Felicitas »

iNumele martirilor, aa cum le aflm la Theodosie
ie mai regsim la fel într-o versiune copt, publicat

dfnLni
1

? i ?^Um i într_Un P^Psest grecesc
din secolul al IX-lea, pstrat în Biblioteca Vatica-
nului i publicat de G. Mercati K Cîteva decenii mai
tirziu, m versiunea latin a lui Gregoire de Tours,

AMa-oî*? Vent
?
li W? * Sette D°rmienti di Efeso, în Atti

numele martirilor ovie. Gregoire de Tours spune

c tinerii, care aparineau unei familii fruntae i
nobile, se numeau la început: Achillidis, Diomedis

(var.: Eugenius), Probatus, Stephanus, Sambatus,

Quiriacus, dar c, botezîndu-se, s-au numit: Maximi-

lian, Marchus, Martinian, Constantin, Dionisie, Ioan

i Serapion 1
. Aceast a doua serie de nume a înlo-

cuit pe cea dintîi i se gsete singur într-o veche

redaciune siriaca i în versiunile greceti mai noi;

ea a trecut i în literatura noastr.

Dar, dei de la început avem o ovire în ceea ce

privete numele, totui mormîntul sfinilor, atestat

la 530, se pstreaz pîn azi pe înlimile din partea

nordic a oraului. Este o construcie boltit, ridi-

cat peste un mormînt de martiri locali, care are

în întregul ei elemente asemntoare cu cele ale

catacombelor romane, dar în acelai timp i elemente

de stil bizantin. Acestea sunt singurele tiri care s-au

putut culege, pîn acum, cu privire la substratul

istoric al legendei.

Originea legendei n-a putut fi lmurit pîn acum.

Peeters se întreab— cu dreptate — dac a fost la

început o legend pioas, plsmuit pentru a pune

în lumin dogma învierii morilor, care circula

în lumea cretin i a fost ulterior localizat în

Efes, sau dac, dimpotriv, a fost la început un

cult local în Efes, care cu timpul a dat natere

legendei.

Tot astfel, nu se poate preciza nici limba în care

a fost scris mai întîi legenda. Unii învai ca

Allgeier, care au încercat s reconstituie fizionomia

primitiv a textului, cred c legenda a fost scris

în limba siriac. Peeters rstoarn îns argumen-

tarea lui Allgeier i înclin a crede c prototipul a

fost în limba greac. într-adevr, i în lumea semi-

tic i în lumea greac, circulau anterior legende

care aveau ca tem trezirea la via dup un somn

1 Vezi textul latin, publicat în ediie critic, de Bruno
Krusch în Analecta Bollandiana, XII {1893), pp. 371— 387.
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îndelungat. Am vzut mai sus, la capitolul pustiirii
Ierusalimului, legenda etiopianului Avimeleh pe care
prorocul Ieremia 1-a trimis la via lui Agripa s-i
aduc smochine i unde el a adormit 70 de ani
pîn ce s-au întors evreii din robia babilonic în
Ierusalim.

Tema aceasta, a adormirii pe mai multe zeci de
am, se regsete i în miturile poporului grec. Despre
legendarul filosof grec Epimenidis, care ar fi trit
in secolul al VIMea, înainte de Hristos, si care ar

? « !r
Unei mmfe

'

Se sPunea c ar ^ adormit
i el 57 de am într-o peter din insula Creta.

Din asemenea legende preexistente, un crturar— siriac sau grec — înzestrat cu darul povestirii
într-un moment de inspiraie mistic i în nzuina
de a pune în lumin dogma învierii morilor 'a
plsmuit legenda celor 7 cuconi din Efes.

Versiunea cea mai veche a intrat în literatura
noastr prin hronografele lui Danovici (tip. Cigala)
i Grigore dasclul Buz (tip. Dorotei de Monem-
basia). O alt versiune, mai prescurtat ca redacie
a intrat prin colecia vieilor de sfini a mitropo-
litului Dosoftei, care se reazim pe originalul neo-
grec al lui Margunios aprut la Veneia. Versiunea
ui Dosoftei, revzut de fraii Greceanu dup textul

]™ Margumos, se resfrînge în Antologhionul din
17d7 i m toate Mmeiele ulterioare, pîn la cel tiprit
la Neam în 1846, care prezint o versiune revzutdup smaxarul constantinopoiitan din 1846 si care
este reprodus i în Mineiele din zilele noastre O
alta versiune mai dezvoltat se gsete în Vieile
sfinilor, tiprite la mnstirea Neamu în 1815:

«în 4 zile ale lunii lui august
: pomenirea sfinilor sap te tineridm Efes de la Metafrast, i din cel mare minei cetii, i de

la Nichifor, cartea 14, cap. 45, i de la ceilali scriitori
de istorn. »

Este deci o compilaie — tradus dup colecia
vieilor de sfini a mitropolitului Dimitrie al Rosto-
vului.
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EUSTATIE PLACHIDA

Textul acestei legende a fost publicat de Gaster
in Revista pentru Istorie, Arheologie i Filologie (anul
II, voi. 4, pp. 629—645), dup versiunea mitropo-
litului Dosoftei i dup o alta mai dezvoltat,
pstrat într-un ms. aflat în proprietatea lui Toci-
lescu. Este una din cele mai frumoase legende din
ciclul vieilor de martiri, care a fost prelucrat în

versuri în literaturile Occidentului i care este pls-
muit cu elemente împrumutate din legendele
populare. Subiectul ei este urmtorul:

In zilele lui Traian tria un grec bogat, de vi
mare, anume Plachida. într-o zi, pe cînd gonea la

vînat cu slugile sale o cireada de cerbi, Plachida
s-a luat dup un cerb mare i frumos. Desprindu-se
de soii si, grecul rtcete dup vînat pîn ajunge
la o stînc înalt. Pe cînd se gîndea în ce chip va
vîna cerbul, zrete deodat între coarnele lui o
cruce luminoas, cu chipul Domnului pe ea, i aude
un glas zicîndu-i: « o Plachida, pentru cem goneti?
Eu sînt Isus pe care tu-1 goneti, netiindu-1 cine
este, i pe care tu-1 cinsteti prin lucrurile bune pe
care le faci sracilor ».

Plachida cade de pe cal i, dup un ceas, venin-
du-i în fire, aude acelai glas care-1 sftuiete s se

duc la un preot cretin, împreun cu femeia i
copiii si, s se boteze i apoi s se întoarc ca s
afle taina mîntuirii lui.

Intorcîndu-se pe înserate acas, Plachida poves-
tete soiei sale minunea cea mare pe care a vzut-o i,
cu acest prilej, afl c i soia lui avusese în noaptea
precedent un vis, în care i se artase Mîntuitorul,
chemînd-o la sine pe ea i pe ai si. In puterea nopii,
Plachida, luîndu-i soia i copiii, se duc la un preot
cretin i primesc botezul. Plachida capt numele de
Eustatie, soia sa pe cel de Teopista, iar copiii:

Agapie i Teopist.

A doua zi, în zorii zilei, Eustatie purcede la stînca
unde avusese vedenia i, czînd cu faa la pmînt,

se roag Mîntuitorului s-i arate calea mîntuirii.

Domnul, fericindu-1 c s-a dezbrcat de omul cel

vechi, îi vestete multe npti ce vor cdea asupra

lui, îl sftuiete s nu se descurajeze ci, precum a

slujit împratului pmîntesc, aa s slujeasc i
celui de sus, i-1 întreab dac voiete ca suferinele

s-i vie aci în viaa pmânteasc, sau în ziua jude-

cii din urm. Eustatie primete s-i ispeasc
pcatele în via. Gîteva zile dup aceasta intr
moartea în cas i-i rpete toi robii, apoi caii i
dobitoacele. Eustatie pricepînd c aceasta este

npasta de care îi vorbise Domnul, primete toate

nenorocirile cu resemnare, îi ia familia i se retrage

pe ascuns, într-o localitate învecinat. Peste noapte,

hoii vzîndu-i casa goal, intr înuntru i fur
totul.

în acest rstimp, împratul, întorcîndu-se de la

rzboiul cu perii, face praznic mare i trimite dup
Plachida s-1 aduc i pe el, cci era cinstit de toi,

dar crainicii împratului aduc vestea c nu-1 pot

gsi. Toi sunt cuprini de prere de ru.
Eustatie, vzînd ruina averii sale, dup sfatul

soiei se hotrte s-i prseasc ara, ca s-i
piard urma, i s se duc în Egipt. Ajuni la rmul
mrii, se urc pe o corabie, dar, cum ei nu au cu

ce plti drumul, stpînul corbiei, un pgîn ru
la suflet, care se îndrgise de soia lui Eustatie, o

oprete i d porunca slugilor s arunce la limanul

mrii pe so i pe copii. PHngind cu amar, Eustatie

ajunge cu fiii la rmul unui rîu. Vzînd c apa
este mare i neîndrznind s treac cu amîndoi,

ia un copil în spinare, trece rîul i-1 aeaz pe rm.
întorcîndu-se s ia pe cellalt, vede la mijlocul

apei cum un leu vine i-i rpete copilul spre care

se ducea.

întorcîndu-se spre copilul care-i rmsese, înainte

de a ajunge la rm, un lup vine i-1 rpete i pe

acesta. Adînc îndurerat, dar fr s-i piard credina
în Dumnezeu, Plachida pornete la drum i ajunge

într-un sat, unde se bag jitar la cîmp. în rstimp,
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copm fuseser mîntuii din gura fiarelor: unul de
nite pstori, altul de nite plugari. Cincisprezece ani
trecuser de la aceste nenorociri, cînd într-o zi,

vrjmaii ridicîndu-se împotriva Romei, împratul
Traian îi aduce aminte de « srdariul » su Plachida
i trimite doi voinici, cari slujiser sub comanda
acestuia, s-1 caute. Slujitorii ajung tocmai la coliba
unde jitarul îi tria durerile. Plachida îi primete
i-i ospteaz din srcia lui, dar aducîndu-i aminte
de viaa lor de alt dat, îl « împresurar » lacrmile.
«Iar el ieea afar i plîngea; de aci se spla pe
obraz i mergea de le slujea ». Trimiii îl recunosc
dup un semn pe care-1 avea la cerbice i-1 duc la
Roma, unde Traian îi d cinstea de alt dat si-1

pune în fruntea otirilor. Plachida, vzînd c ostile
sunt puine, trimite cri împrteti la toate ora-
ele i inuturile « cîte erau sub biruina Romei»
i astfel copiii lui, cari triau în acelai sat, fr s
tie c sunt frai, sunt înrolai i ei i' ajung curînd
mina dreapt a generalului. Plachida cîtig biruina
asupra paginilor i ajunge cu ostile pîn în satul
unde^ soia lui tria, pzind nite grdini. Copiii,
dai în gazd la aceast femeie, într-o dup amiaz
încep s-i povesteasc unul altuia copilria, dup
cîte îi aduceau aminte, i se recunosc c sunt frai.
Femeia, care din întîmplare, ascultase convorbirea,
cuprins de presimiri c aceia pot s fie copiii ei^
se duce la general s-i spun c este i ea roman'
robit în acele inuturi, i s-i cear învoirea de a
se întoarce la Roma. Dar, ajuns înaintea genera-
lului, îi recunoate soul dup semn i astfel neno-
rocirile familiei iau capt i se întorc cu toii, voioi,
la Roma.

In rstimp, Traian murise în Egipt. Succesorul,
su iese înaintea învingtorului, dar acesta, nevoind
s sacrifice zeilor, este întemniat împreun cu toi
ai si. In cele din urm sunt închii într-un cazan
înroit în foc. Cînd se deschide îns maina de chi-
nuri, martirii sunt gsii înuntru mori, dar cu
trupul nevtmat.

184

Hippolyte Delehaye, într-un studiu asupra legen-

dei sfîntului Plachida, de care ne cluzim în acest

capitol \ a descompus-o în cele trei pri principale

din care este alctuit: 1) convertirea miraculoasa

a martirului prin mijlocirea cerbului 2) peripeiile

lui Eustatie si ale familiei sale i 3) martiriul.

Spre deosebire de toate celelalte viei de martiri,

momentul final în aceast legend: patimile la care

este supus Plachida i familia sa, sunt foarte reduse.

Pe cînd în toate celelalte legende hagiografice simi-

lare, momentul acesta este puternic sublimat, deoa-

rece chinurile la care sunt supui martini sunt

înirate într-o gradaie crescînd i tocmai tria cu

care ei le îndur i minunea, care-i ajut s scape

nevtmai din muncile cele mai îngrozitoare, dez-

vluie caracterul lor divin, momentul acesta în

Eustatie Plachida este redus la unul singur, care

pune capt vieii sfîntului i a familiei sale. Eustatie

si ai si sunt închii într-un cazan de aram înroit

m foc __ chin cunoscut i din alte viei de martiri.

Minunea se vede abia la sfîritul legendei, cînd

unealta de supliciu este desfcut i se gsesc

înuntru, nevtmate, trupurile neînsufleite ale

martirilor. . .

Dar dac motivul final — martirizarea— este

redus, în schimb celelalte dou teme sunt dezvol-

tate pe larg si au, dup cum vom vedea îndat,

legturi cu folclorul. D-l Vuia, într-un articol publicat

în Anuarul Institutului de Istorie Naional din

Cluj I, pp. 300—309, a adus în legtur cu legenda

despre zimbrul care a condus pe Drago în descle-

carea Moldovei, o serie de paralele din folclorul

universal, în care cerbul, ieit în calea unui vîntor,

îl ajut s ias din încurctur sau chiar s se con-

verteasc. Delehaye adusese mai înainte în articolul

amintit, necunoscut lui Vuia, o serie de paralele dm

1 Hippolyte Delehaye, La legende de Saint Eustache, în

Academie Royale de Belgique, Bulletin de la classe des

lettres..., 1919, nr. 4, pp. 175-210.
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literatura hagiografic a evului mediu: patima
si. leodor, legenda sf. Iulian, viata sf. Meinulphe
a Im Jean de Maltha, Felix de Valois, Fantin si în
sfirit a sfîntului Hubert, patronul vîntor'ilor
Motivul apare i în legende profane medievale. In
Ogier le Danois, Carol cel Mare, surprins cu armata
sa m muni de zpezi i de viscol, rtcete calea-
un cerb le iese înainte i-i aduce la drumul cutat'
Gregoire de Tours ne povestete c regele Clovis
pornind împotriva goilor, ajunge la un rîu pe care
nu-i poate trece; un cerb le dezvluie vadul de
trecere. Exemplele sunt numeroase, dar forma cea
mai veche a acestui motiv a fost indicat mai întîi
de M Gaster în 1894, apoi de Speyer si Garbe în
a Xll-a jataka dm colecia sanscrit Palia 1 In
aceast veche legend budist, ni se povestete cum
tiodisathva, într-una din renaterile sale 'a luat
forma unui cerb cu coarnele de aur si, împreun cu
turma sa, a intrat în parcul regelui Brahmadatta din
Benares, pe care 1-a convertit la credina cea dreapt
Delehaye a adus o alt legend budist, si mai
apropiat de motivul nostru, din colecia sanscrit
jatakamat (XXVI). Regina visase c' o antilop
cu parul alb ca aurul i cu petele ca pietre preioase
va propovdui credina cea dreapt în palatul su.
Kegele pleac în cutarea antilopei; o gsete
departe în muni; întinde arcul s trag dar 'în
acea clip antilopa începe s vorbeasc si îi dezvluie
credina; ea îl însoete, apoi, în palat, unde conver-
tete pe regm i curteni.

Partea cea mai dezvoltat din legenda lui Pla-
chida o formeaz reunirea neateptat a familieidup o desprire îndelungat, plin de peripeii
nenorocite. Tema despririi a doi soi, care-si
pstreaz reciproc, în mijlocul adversitilor soartei
credina netirbit i care în cele din urm se reg-
sesc, formeaz, dup cum se tie, tema favorit a

1894! pp. VSfc " J°Urnal
°f R°yal Asiaiic S°ci^

ISC

romanelor aprute în epoca de decadena a clasi-

cismului grec: Leueipp i Cliofon, Ethwpica, Abrocom

si Anthia, Apollonius din Tir .a. Mm apropiata insa

de''legenda lui Eustatie Plachida apare tema într-o

serie de povesti i poeme cavalereti din evul mediu.

Real de Frância, Ogier le Danois la BelleHelene

GuUlaume d> Angleterre, atribuit Im Chret.en de

Troyes, într-o poem englez le Chevalier Ysem-

brance precum i într-un capitol dm versiunea

englez a colectiunei de poveti cunoscuta sub

numele de Gesta Romanorum. Aceste poeme medie-

vale cu toate divergenele dintre ele, înfieaz

totui o combinare asemntoare de teme: eroul

care-si pierde pe rind averea, soia i cei doi copii

— rpii la traversarea unui rîu, de fiare slbatice,

redobîndirea, dup vreme îndelungat, a avere! i

a situaiei si, în sfirit, regsirea familiei împrtiate.

Dei nu se poate stabili o legtura genealogica

precis între toate aceste texte, din cauza ca multe

intermediare sunt pierdute, sau nu s-au descoperit

înc, totui cercettorii sunt de acord ca toate lac

parte din 'aceeai familie; ba unu cntaci susin ca

sursa comun din care s-au inspirat povestatoni

medievali este legenda lui Eustatie Plachida. Cerce-

tri mai noi -rezumate de Delehaye - au scos la

lumin o sum de paralele interesante la aceasta

tem din legenda sfîntului Plachida, tocmai din

povetile vechiului Orient precum: in legenda Fa-

tcâr-ei, discipola lui Buddha^: în istoria lui Visvan-

tara, fiul regelui din Sayatura, penultima încarnare

a lui Buddha; povestea despre regele care i-a pierdut

regatul din O mie i una de nopi, o poveste arme-

neasc, una ebraic, alta din Camir, alta din Panjab

alta din Siam i multe altele. Concluzia la care

aiunge Delehaye este c structura generala a acestor

istorii, privitoare la nenorocirile unei familii care,

dup ce srcete i se împrtie, se reface am de

zile mai tirziu, precum i o serie de episoade secun-

1 Semnalat întîi de Gaster.
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dare care daca sunt omise în unde versiuni, aparm altele dovedesc existena unei surse comune
« Comme le tresor des contes populaires s'alimente
a un reservoir unique qui est l'Inde, on peut recon-
naitre a cete histoire une origine indienne, mais
combien eloignee »*. Din argumentarea lui Dele-
haye, un lucru e pe deplin dovedit: c materialeledm care a fost alctuit legenda sf, Eustatiu Plachida
au iost împrumutate din folclor. în ce privete
originea lor mdian, suntem azi mai sceptici. Se
tie ca teoria onginei indiene— rezervorul unic ~
al basmelor i povetilor populare— pus în circu-
laie de Th. Benfey într-o serie de articole si mai
ales in introducerea cu care însoea traducerea în
limba german a vestitei colecii de fabule si povesti
mdiene Pantciatantra, a czut azi. Respingînd ide'ea
unei rase privilegiate, înzestrat singur cu darul
de a crea poveti i basme, partizanii teoriei antro-
pologice admit principiul poligenezei: basmele si
povetile s-au nscut pretutindeni, la toate popoa-
rele. Cmd se va întocmi scara motivelor de basmei poveti populare, inaugurat de direcia nou a
finlandezului Antti Aarne \ atunci se 'va putea
descifra mai limpede chestiunea originilor i mWa-
iunn basmelor i legendelor.

în literatura noastr avem mai multe versiuni
ale legendei lui Eustatie Plachida. Cea mai veche

^e
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în Mineiul lui Radu Greceanu (Buzu, 1698), care

utilizeaz într-o larg msur traducerea lui Do-

softei. Traducerea lui Radu Greceanu a fost apoi

reprodus în prelucrarea episcopului Damaschin
— Anîologhion— aprut la Rîmnic în 1737 i în

Mineele ulterioare, pîn la cele din zilele noastre.

O a doua versiune este o traducere dup un text

grecesc mult mai dezvoltat i a fost publicat de

Gaster (vezi mai jos bibliografia). Este versiunea

care a circulat mai mult în manuscrise. O a treia

versiune este o traducere de pe Mineiul slavo-rus

al lui Dimitrie Tuptalo, mitropolit al Rostovului

(1651—1709), i se afl încorporat în colecia Vieilor

de sfini, tiprit la mnstirea Neamu, în 1807.

In sfîrit, romanul german al lui Cristoph Schmidt,

construit pe datele legendei, a fost i el tradus în

românete de preotul Cicerone lordchescu, în 1909.
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SFÎNTUL GHEORGHE I BALAURUL

Dintre toi sfinii srbtorii în lumea cretin,

puini s-au împrtit de faima de care s-a bucurat

i se bucur înc sfîntul Gheorghe la poporul nostru,

tn toate satele i oraele din ara o mulime de bise-

rici sunt ridicate în cinstea lui, pretutindeni corpo-

raii de negustori i meseriai îl aleg ca patron,

numele lui s-a rspîndit adine nu numai în onomas-

tic dar i în toponomie \ iar materialele adunate

de culegtorii notri de folclor învedereaz cît de

multe elemente supravieuite din cultul pgîn s-au

grupat în jurul sfîntului.

In vremurile de adînc religiozitate ale vechii

lumi româneti, cultul sfîntului Gheorghe era i mai

puternic înrdcinat. Steagul trimis de tefan cel

1 Iat cîteva numiri toponimice luate din Gr. Tocilescu,

Dicionarul geografic al României: Sfîntul Gheorghe, corn.

rural aezat în partea de est a jud. Tulcea, la 72 km spre

sud-est de oraul Tulcea; Sfîntul Gheorghe, ctuna al corn.

Boziorul, jud. Buzu; Sfîntul Gheorghe-Nou, ctun al corn.

Tisul, jud. Buzu; Sfîntul Gheorghe, veche suburbie a ora-

ului Cîmpulung; Sfîntul Gheorghe, ostrov ling mnstirea
Cernica, jud. Ilfov în care la 1788, stareul mnstirii Cernica

a zidit o biseric cu hramul Sf. Gheorghe; Sfîntul Gheorghe,

ostrov în Delta Dunrii, jud. Tulcea; Sfîntul Gheorghe, insul

în jud. Vlaca, în faa Giurgiului; Sfîntul Gheorghe, bra al

Dunrii prin care fluviul se vars în Marea Neagr, jud.

Tulcea; Sfîntul Gheorghe, canal în jud. Vlaca, ce unete

dou brae ale Dunrii, în dreptul fostei ceti cu acelai

nume, din dreptul oraului Giurgiu. Tot aa de rspîndit

este i în toponimia Ardealului, cf. Silvestru Moldovan i
Nicolae Togan, Dicionarul numirilor de localiti cu popora-

tiune român din Transilvania, Banat, Crisana i Maramure,
ed. II, Sibiu, 1918.
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Mare la Muntele Athos, cu chipul sfîntului Gheorghe
doborînd balaurul, are urmtoarea inscripie:

« O, lupttorule i biruitorule mare Gheorghe, în nevoi
i în nenorociri grabnice ajuttor i cald sprijinitor, iar celor
întristai bucurie nespus, primete de la noi aceast rug-
minte a smeritului tu rob, a Domnului Ioan tefan Voevod,
din mila lui Dumnezeu Domnul rii Moldovei! pzeste-î
pe el neatins în lumea aceasta i în cea de apoi prin rug-
ciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca s te preamrim pe tine
în veci, amin. i a fcut-o aceasta în anul 7108, în al 43 an
al domniei sale »

i
.

Care s fi fost motivele pentru care sfîntul
Gheorghe s-a impus cu atîta putere în veneraia
popoarelor cretine?
Am artat în volumul I (pag. 178—9) concepia

de care erau însufleii hagiografii: sfinii sunt
iluminai alei de Dumnezeu, pentru a duce lupta
împotriva pgînismului. De aceea în toiul prigoni-
rilor i în clipele cînd sunt supui la muncile cele
mai sîngeroase, înainte de a le oferi coroana de mar-
tiri, Mîntuitorul radiaz în jurul lor nimbul divin,
care le ocrotete trupul împotriva suferinelor. Trupui
lor este atunci imun. Pentru a scoate în lumin
aceast concepie despre caracterul divin al marti-
rului, hagiograful concentreaz asupra lui o serie
nesfîrit de chinuri. Cea mai reprezentativ dintre
legendele hagiografice în aceast privin este
legenda sfîntului Gheorghe. Nici un sfînt nu* a avut
de îndurat muncile cu care a fost chinuit sfîntul
Gheorghe. Martirul lui dureaz 7 ani i în aceti
7 ani, ne încredineaz ucenicul su Passecras « care
am fost de fa apte ani la mucenicia sfîntului
i am scris ceea ce a ptimit »— a fost supus la tor-
turi ca acestea: i se înfige sulia în pîntece i sîngele
înete, este sfîiat cu unghii de fier, este întins
pe roat cu cuite ascuite i sfîiat în buci, este
înviat prin puterea dumnezeiasc, pentru a 'fi din
nou supus la alte chinuri: înclat cu înclminte

1 Analele Academiei Române, seria II, tom. XXIX
(1901), p. 92.
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înroit în foc, btut cu cuie ascuite, lovit în cap

cu ciocane de fier, i aa mai departe, pîn ce i se

taie capul lui i împrtesei Alexandra, care a crezut

în sfinenia lui.

Astfel ni se înfieaz viaa sfîntului Gheorghe

în redactrile noastre, începînd cu a mitropolitului

Dosoftei, care, prin Mineiul grecesc al lui Margunios,

deriv din vechea redacie a lui Simeon Metafrastul:

o înirare de munci i de minuni ciudate, din care

nu lipsete nici învierea din mori. Care este sub-

stratul istoric în aceast estur de minuni extra-

vagante? încercrile de a desprinde personalitatea

istoric a sfîntului din haosul materialului hagio-

grafic n-au dus la nici un rezultat pozitiv.

Episodul, introdus ulterior în estura legendei,

lupta sfîntului cu balaurul, are, dup cum vom
vedea îndat, o baz folcloric. Iat îns, întîi, cum
este povestit acest episod în legenda hagiografic.

Minunea s-a fcut în prile Palestinei, ling

cetatea Viritului, nu departe de Lyda, unde se afl

îngropat trupul sfîntului. Lîng cetatea Viritului,

de lîng muntele Livanului, era un iezer mare, în

care slluia un balaur înfricoat. Zadarnic încer-

car cetenii, înarmai pîn în dini, s-1 goneasc,

fiindc balaurul înghiea pe cei ce se apropiau de

lac i umplea vzduhul de venin, cu suflarea lui.

In toat cetatea era numai jale. Intr-una din zile,

cetenii, strîngîndu-se la sfat i cercetînd idolii

cetii, aflar rspunsul c, dac nu vor s piar cu

toii,' s dea în fiecare zi pe rînd cîte un copil balau-

rului, de hran. împratul face lege din rspunsul

oracolului, adugind ca întrire c dac va veni

rîndul i lui, apoi i el, mcar c numai o fiic are,

totui i pe aceea o va da. i s-a urmat aa vreme

îndelungat. în fiecare zi, cetenii jertfeau balau-

rului cîte un copil, pîn ce a venit rîndul i împ-
ratului. Acesta, neputînd strica legea pe care el

însui o fcuse, poruncete fiicei sale sa se împodo-

beasc ca pentru ultima zi a vieii i, plîngînd cu

toat casa lui, a trimis-o la rmul lacului, ca pe o
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jertf zeului infernului. Dintr-un turn înalt al pala-

tului, prinii i curtenii petrec, cu ochii în lacrimi,

fata. Ajungînd pe rmul apei, ea sta tînguindu-se
i ateptîndu-i ceasul morii.
i iat c se ivete înaintea ei un osta tînr.

Era sfîntul, clare, cu sulia în mîn, care o întreab
pentru ce st acolo i plînge. Fata îi destinuie
durerea ei i-1 sftuiete s fug, ca s mi-1 prind
i pe el balaurul. In clipa aceea îns, se zrete
dihania ieind din apele lacului i îndreptîndu-se
asupra fecioarei. Sfîntul, fcîndu-i semnul crucii i
chemînd în ajutor pe Mîntuitorul, se repede cu sulia
asupra balaurului, o înfige adine în gîtlejul monstrului,
în timp ce calul su îl clca în picioare. Balaurul
este ucis. Sfîntul îndeamn fata s lege monstrul cu
frînghii i s-1 duc în cetate. Locuitorii, vzînd
fata venind cu balaurul dup ea, o rup la fug, dar
sfîntul îi linitete i-i boteaz.

Se cunoate basmul din colecia lui Fundescu
Balaurul cu 7 capete, în care Ft Frumos, ajungînd
într-un ora lipsit de apa, afl c un balaur, care se

pripise într-o fîntîn din care se adpau locuitorii

i vitele lor, nu lsa pe nimeni sa se apropie de izvor

pîn nu i se da o fat s o mnînce, i c tocmai
atunci sosise rîndul fetei împratului. Ft Frumos,
înduioat de mil pentru fat, pîndete fiara cînd

iese din ap i o rpune. Sleit îns de puteri, aipete.
In rstimp, sosete un igan care taie capetele balau-

rului, le duce la curtea împratului i pretinde c
el a ucis dihania. împratul se pregtea s cunune
pe igan cu fiica mîntuit de la moarte, cînd tocmai
sosete voinicul i cere iganului s arate limbile

din capetele balaurului. iganul d din col în col,

pe cînd voinicul, radios, scoate din sîn limbile balau-

rului. O variant mai complicat a acestui basm se

gsete la Ispirescu: Balaurul cu apte capete, o alta

a fost culeas în Macedonia de Cosmescu: chiopul
cel voinic 1

. Basmul cuprinde dou motive: primul,

1 Gf. Lazr ineanu, Basmele române, 471.
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lupta voinicului cu balaurul pentru mîntuirea fecioa-

rei, motiv comun cu legenda sf. Gheorghe; al doilea,

iretenia i pedepsirea iganului. Am fi înclinai s
vedem în primul motiv o influen a legendei sf.

Gheorghe în literatura noastr popular, dac în

întregul su basmul nu s-ar regsi, cu o construcie
aproape identic, într-o versiune greceasc publicat
de Legrand.

Originea popular a acestui episod este azi mai
presus de orice îndoial. Studiile întreprinse de
Politis, Veselovski, Cosquin x .a. au scos la lumin
o sumedenie de variante ale acestei teme, care este

foarte rspîndit i se gsete pîn în Extremul
Orient. Astfel, motivul se gsete într-o legend
musulman culeas în Candahar, unde eroina este

fiica regelui din Candahar, jertfit i ea balaurului,

dar mîntuit de Aii «sabia credinei»; se afl apoi

într-o legend culeas de la un trib de avari, rm-i din vechea ras mongolic nvlitoare în Europa
i care triesc azi pe plaiurile nordice ale Caucazului;

este încadrat mai departe în O mie i una de nopi
(basmul Micul cocoat), unde eroul este fiul sulta-

nului din Yemen i, în sfîrit, în mitologia japonez,
unde eroul este zeul Sosanono-Nikkoto, care mîntuie
din ghiarele unui balaur cu opt capete pe ultima
fiic a unui btrîn. In coada balaurului, eroul gsete
o spad lung, pe care o ia cu sine, i ea este spada
pe care o poart, azi înc, mikadoul.

Tema aceasta folcloric i mitologic are, nu
numai o arie ele rspîndire destul de întins în spaiu,
dar în acelai timp îi adîncete rdcinile în afundul
veacurilor, pîna în epoca pgînismului. Forma ei

cea mai veche se gsete în strvechiul mit al lui

Perseu i Andromeda, care de altfel cuprinde i
alte elemente obinuite în basmele noastre (de exem-
plu casca miraculoas, ce face pe Perseu nevzut).
Se cunosc detaliile mitului despre Andromeda, fiica

lui Kefeu, regele Etiopiei i a Casiopeei, care a fost

1 Contes populaires de Lorraine, pp. 74—78.
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legat de o stînc pe rmul mrii, pentru a fi sfîiat
de un monstru marin, trimis de Neptun, zeul mîniat
al mrilor. Fata îi atepta sfîritul vieii, cînd
sosete Perseu, care se ia la lupt* cu monstrul si-1

rpune.
Motivul acesta al luptei sfîntului Gheorghe cu

balaurul nu aparine îns, dup cum am spus,
vechilor redacii ale legendei hagiografice, ci apare
în recenziuni moderne, dup secolul al Xl-lea,
împrumutat din tradiiile populare. i este inte-
resant c tocmai episodul acesta triete mai adînc
în masele noastre populare.

« Sfîntul Gheorghe — spune Marian — fiind cap al prim-
verii, e, dup credina poporului român de pretutindeni,
nu numai înverzitorul naturii i semntorul tuturor semin-
elor... ci totodat i stîrpitorul balaurilor, adic acelor
fiine, prin care sunt personificate iezrile, mlatinile, mo-
cirlele, precum i orice alt umezeal. »

Dintre legendele culese de Marian din gura
poporului i publicate în Srbtorile la Români,
întîia (voi. III, p. 259) este o reminiscen credin-
cioas a textului hagiografic; a treia (voi. III,

p. 261) prezint o curioas contaminare cu legenda
apocrif a sfîntului Sisinie: sfîntul Gheorghe se
lupt nu cu balaurul, ci cu diavolul, care furase
copiii surorii sale; a doua (p. 260) înfieaz o
contaminare cu motivul din basmul lui Ispirescu:
iganul care pretinde ca el a ucis balaurul. în prima
parte a acestei ultime versiuni bnene, legenda
sfîntului prezint deformaiuni care o apropie de
balada popular lovan Iorgovan. Sfîntul Gheorghe
«mergînd printr-o -pdure, dete de o peter mare,
la gura creia sta un balaur grozav de mare, care
se zvlrcolea cum i cum s înghit pe o fat frumoas,
care se pierduse de surorile ei, culegînd flori, i pe
care a prins-o balaurul ».

Regretatul Bogrea, ignorînd legenda bnean
publicat de Marian în Srbtorile la români, aduce
totui, într-un articol publicat postum, alturi de
altele, o meniune interesant din James O. Noyes
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(fost chirurg în armata turceasc), Roumania: The
Border Land of the Christian and the Turc, New-York,
1858, (p. 61): «petera de la Golumba, unde se

crede c sf. Gheorghe a ucis balaurul din al crui trup,

i azi în stare de putrefacie, purced roiuri de mute
vtmtoare ».

Bogrea credea c « legtura ce se stabilete aci

între sf. Gheorghe, omorîtor al dragonului, i eroul

baladei româneti, este desigur datorit interpre-

trii numelui Iorgovan, ca lorgu (Gheorghe) ». Le-
genda amintit de noi din Marian, identic în ce

privete cuprinsul cu balada popular, ne îndrep-

tete a crede dimpotriv ca avem aci a face cu

o localizare popular a legendei sf. Gheorghe.

In balada lovan Iorgovan, ca i în tradiiile

bnene, lupta cu balaurul pentru mîntuirea fetei

este pus, dup cum se tie, în legtur cu musca
columbac sau musca rea. Balaurul rpus se tîngu-

iete:

« Iovane, Iovane,
Ru ai fcut,
De m'ai tiat
C ru am fcut
Pe lumea asta,

Da mai ru pe aialalt

Eu, zu, voiu zcea,
Mui-oiu fcea,
i voiu trimitea,
Vite-oîu venina;
Voi le-oi afuma
i nu le-o trecea.

»

Balaurul, spune i tradiia popular culeas de
Marian, în care eroul este sf. Gheorghe, avea dou-
sprezece capete. Iorgovan i-a tiat unsprezece.

Balaurul, ridicîndu-se cu capul nezdrobit

«porni a fugi pîn la Dunre i aicea apoi se bg i el

i se ascunse într'o peter, unde se vede c mai pre
urm a i pierit. Din acest cap al balaurului . . . ise i
roiete în fiecare primvar musca veninoas, care, rs-
pîndindu-se apoi prin împrejurime, prpdete o mulime
de vite din Banat».

Petera unde s-a ascuns balaurul se afl « fa
cu vechea cetate (roman) Columbasia (azi) ale cruia
ruine se vd i acuma spre Serbia, între Roava i
Bazia ». Prelucrarea legendei sf, Gheorghe în versuri

nu este un caz mrginit numai la domeniul
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românesc. In literatura popular neogreac, To
TpayotiSt, t' "Al ricopytou (Cîntecul sf. Gheorghe) este

o balad foarte rspîndit, culeas în numeroase
variante din diferite inuturi: Cipru, Creta, Chios,
Lesbos, Argos, Atena, Corint, Epir .a. Ea a fost
studiat amnunit în variantele ei, în legtur cu
sinaxarul i cu iconografia, de N. G. Politis K Mai
puin, dar totui destul de rspîndit, este cîntecul
la bulgari 2— unde este contaminat cu elemente
din basme— i la iugoslavi, unde triete nu numai
în masele populare, ci a ptruns i în literatura
cult, înc din veacul al XV-lea. O asemenea legend
versificat: Tlhcub cmzo wph nou jimdeMb pa3oyMuo,
descoperit într-un manuscript croat din veacul al

XV-lea i publicat de J. Vajs 3
, localizeaz aciunea

în Solin, lîng Split. Aceeai tem, cîntat de poetul
popular Andrija Kacic în volumul su Razgovor
ugodni naroda slavinskoga, s-a rspîndit de la înce-
putul veacului al XlX-lea în inuturile sîrbeti, ca
un adevrat cîntec popular 4

. Un reflex al acestor
cîntece populare sud-dunrene este, cred, i balada,
azi popular, Iovan Iorgovan, rspîndit tocmai în

Banat, unde populaia româneasc se încrucieaz cu

^

x Aaoypaq)^ IV, 1913, pp. 184 -235 : Ta S^coSt] kXkri-
VLxa ao^axa Tcspl tt]c; SpaxovToxxoviai; tou 'Aytou rswpylou;
Elpiniki Stamuli Saranti, ITapaSoasit; t% ©prior/]? în ©paxiitâ,
VII, 1936, pp. 251-253; Anastasios G. Vrontis, 'O ''Ayio
re^jpyto ott] poSÎTixT] Aaoypacpfa în Aaoypacpta, XI,
pp. 216—245, în special p. 217 i urm. T6 xpocouSw
T ai-rtcopyLou.

2 Tema i variante notate la prof. St. Romanski,
Tîeejiebh na EhJizapcKum% uapobuu nfycmi (Ii36ecmuH na
CeMunapa no cAaenncKa &ujiojiozur npu yuueepciimema es Cocfhw.
KnueaV), Sofia, p. 294, nr. 170. O variant tradus în limba
german Ia Georg Rosen, Bulgarische Volksdichîung, Leip-
zig, 1879, p. 129.

3 Starine na svijet izdaje Jugoslavenska Akademija zna-
nosti i umjetnosti, Zagreb, XXXI, 1905, p. 260— 262.

4 Tihomir Dordevic, Kaciâeva pesmarica u Metohiji, în

revista Tlpujiosu sa KUbuoiceeHOcm hsuk^ ucmopujy u (fioAK/iop,

X, 1930, Belgrad, p. 246 i urmtoarele. Tot acolo i cazuri
de localizri ale legendei.
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straturi de populaie sîrbeasc i bulgreasc. Pro-

babil c noi am împrumutat tema de la sîrbi, deoa-

rece în limba sîrbeasc, cuvîntul Iorgovan este în

acelai timp i onomastic i nume comun cu sensul

de liliac. Cuvîntul « iorgovan » a trecut i în dialectul

bnean, i ca nume propriu, i cu sensul de liliac.

Florile de liliac fac parte i azi din ritualul srb-
toririi sf. Gheorgbe. «în ziua de sf. Gheorghe— ne

spune Marian — în unele pri din Banat este datina

de a se împri la biseric iorgovan, ilileac sau liliac,

lat. syringa vulgaris

»

\ De altfel Iorgovan apare

ca erou i în alte legende bnene. în balada româ-

neasc Iovan Iorgovan, ca i în cele greceti, bulg-

reti i sîrbeti, episodul principal este lupta eroului

cu balaurul ' pentru scparea fetei, exact legenda

sf. Gheorghe. Localizarea i ivirea mutelor colum-

bace sunt elemente accesorii. în ce privete locali-

zarea, aceasta este un fapt obinuit i în folclorul

balcanic. în ce privete incidentul mutelor colum-

bace, regretatul Bogrea a pus în legtur legenda

româneasc de mai sus cu o legend sard despre

« musca macedda » (musca mcelreas) 2 despre

care se spune c apruse într-o var în Sardinia,

mai ales în Iglesia, i c ucidea oamenii cu înep-
turile ei. Prin minunea unui om sfînt, care a adunat

mutele în apte bui i le-a închis în subterana unui

castel vechi', Sardinia a fost mîntuit de aceste mute.

Pe urmele lui Bogrea, profesorul Giuseppe Vidossi,

reluînd acum patru ani chestiunea 3 a explicat

formaiunea legendei româneti, ca i a celei sarde,

artînd c la baza lor se afl dou elemente de

folclor universal. Unul: credina în naterea insec-

1 S. FI. Marian, Srbtorile la români, III, p. 269.
2 V. Bogrea, Musca columbac în tradiia noastr popu-^

Iar si istoric (cu o paralel romanic), în Anuarul Arhivei

de folclor, I, publicat de Ion Mulea (Acad. Rom.), pp. 2— 45.

3 Giuseppe Vidossi, Note e commenti: sa musca macedda,

în II folklore italiano, Archivio trimestriale per la raccolta e

Io studio delle tradizioni popolari italiane diretto da Raffaele

Corso, IX (1934), fasc. 1, pp. 119-124.
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telor prin generaie spontan, din easta animalelor

sau a altor lucruri necurate; viespile, de exemplu,

care se nasc din easta asinului (legenda lui Samson).

Al doilea: originea lor diabolic. Se tie astfel c
Belzebut îi deriv numele din zeul siriac al mutelor,

aductor de boale: Baalzebut. în rugciunile gre-

ceti, diavolul este numit i jjlulwv 6cavofxut.a (musca

satanic), pentru c se preface în musc spre a

chinui copiii nou nscui. Pe temeiul acestor dou
credine populare, naterea mutelor prin gene-

raie spontan din easta animalelor i originea lor

diabolic, legenda sfîntului Gkeorghe a fost localizat

i a cptat o accepiune etiologic pentru a explica

apariia mutelor columbace, care muc mortal

oameni si vite, în Banat i Oltenia.
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VIAA SFÎNTULUI VASILIE CEL NOU

Este cea mai popular dintre vieile de sfini,
nu atît pentru elementul ei hagiografic, cît pentru
partea final, în care se dezvluie credinelor naive
cele ce se petrec dincolo de moarte i cumplitele
vmi prin care trece sufletul în drumul spre rai.

Textul ni s-a pstrat într-o mulime de manu-
scripte sub diferite numiri: Viaa i minunile sf. Va-
sile cel Nou; Vedeniile fericitului Vasile, Vmile
vzduhului.

Aceast popular legend hagiografic a intrat
în literatura noastr la sfîritul secolului al XVII-lea
sau la începutul celui de al XVIII-lea. Copiile iero-
monahului Gozma din mnstirea Neamtu, care sunt
toate din prima jumtate a secolului al' XVIII-lea 1

Data 1692 este cetit greit de Gaster în Cod. Eminescu,
Literatura popular, pp. 431 i 439. Nota spune c a fost
copiat m «zilele bunului credincos Io Constantin Neculai
Voevod, al doile domnie, la v leat, x:*c" ». (Cifra u puin
distanat de celelalte dou, a prut lui Gaster adugat
ulterior, i a cetit numai x^c (7200 — 5508 = 1692). La
1692 ca i la 1693 domnea Constantin Cantemir, pe cînd în
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si care ne înfieaz Viaa sfîntului Vasihe la un

loc cu Minunile Maicii Domnului din
e

Ap.a PTcoXcov

ZcoTYjpU, ne dau urmtoarea preioas indicaie:

«Scrisu-s'au aceste minuni a Prea Sfintei de Dumnezu

Nsctoare i pururea FeGoarei Mriei adec i viaa sfîntului

Mrintdui nostru Vasilie cel Nou i s tii frailor i iubiii

ui H<risio>s c acest sfîntu are o carte tiparnica ce-i pre

Wnba grecascâ - au fcut multe minuni - iar noi am sens

numai aceste pre scurt».

Originalul grecesc menionat în aceast noti

trebuie s fie textul publicat de ctre ieromonahul

Athanasie Zinguropulos din Creta, la Veneia m
1693 si descris de G. Pesenti în Byzantinische Leit-

schrift; XXX, 1929, pp. 316-323 (necunoscut

Bibliografiei lui Legrand). Textul se publica i azi

în Grecia.

Originalul grecesc era el însui prescurtat in

partea minunilor.

O a doua traducere dup un text mai dezvoltat

s-a fcut mai tîrziu.
t

Textul e alctuit din trei pri: prima miaieaza

viata de patimi a sfîntului ascet Vasilie, a doua

vedenia pe care sfîntul, cu ajutorul Domnului, o

trimite ucenicului su Grigorie i prin care îi dezv-

luie cltoria sufletului prin vmile vzduhului, i

a treia, a judecii din urm.
Sfîntul Vasilie cel Nou a fost un ascet pe care

nite slujitori, trimii de împratul Leon cu trebi

împrteti în provinciile din Asia, l-au mtilmt

n^a^îshilui e vorba de Constantin Mavrocordat fiul lui

Nicolae Mavrocordat, care a domnit a doua oara m Moldova

Tntre septembrie 1741 i 29 iunie 1743. Data trebuete deci

rotit x3CH (7250-5508 = 1742). Codicele Eminescu,se

afl acum încorporat în colecia de msse a Academiei Romane

fond Gaster nr. 3. Nota se afl pe f. 226 v. Alta copie tot de

Cozma ieromonahul din mnstirea Neamu, aflata in Bibi

Acad Române sub cota 1630, a fost fcuta in 1747 (cf. f
.

281

r) Textul cel mai vechi din Minunile sfîntului Vasilie este

o copie din 1706, fr nici o alt indicaie (ms. nr. 98, fond

Gaster, Biblioteca Academiei Romane).
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umblînd prin pustiu, i, crezînd c este o iscoad a
perilor, l-au prins i l-au dus la curtea din Bizan.
Aci, împratul 1-a predat unui boier al su, Samon,
de neam agareean, ca s-1 cerceteze. Acesta, aprins
de mînie c ascetul îl înfrunta, nevoind s-i rspund
cine este i de unde este, poruncete slujitorilor si
s-1 bata cu toiege verzi i cu vine de bou uscate.
Dar, neizbutind pe aceast cale s smulg nici un
cuyînt de la el, îl supun la un nou ir de patimi,
obinuite în vieile de martir: îl bat 'cu toiagul si

cu biciul, îl leag cu mîinile la spate i-1 spînzur'
de grinzi; îl arunc înaintea a doi lei înflmînziti,
dar leii «se tvlesc la picioarele sfîntului ca nite
miei ». Toate aceste minuni, firete, nu pot deschide
ochii patricianului ca s priceap c are de-a face
cu un om asupra cruia Dumnezeu coborîse harul
su. Dimpotriv, îl îndîrjesc i mai mult i poruncete
ca ascetul s fie înecat. în al treilea ceas al nopii,
sfîntul este urcat într-un caic i aruncat în talazurile
mrii, dar, întocmai ca în strvechiul mit al lui
Arion, doi delfini îl aduc pe spinarea lor i-1 scot pe
uscat, la .rmurile ce se chiam « Eydonîa ». Acolo
ateapt s se deschid porile de aur ale cetii,
pîn în zori cînd, vindecînd un om de friguri în nu-
mele Mîntuitorului, este luat de acesta i adpostit
în casa lui.

Acolo sfîntul Vasilie triete în linite pîn într-o
zi cînd, tind calea alaiului imperial* i înfruntînd
pe ginerele regentului Romanos pentru 'gîndurile lui
criminale — pusese la cale rsturnarea tînrului
împrat — este aruncat în temni i supus la noi
munci.

_

Într-o noapte îns, ginerele regentului,
« Saronitul », se pomenete în vis cu o vedenie care-1
mustr pentru chinuirea sfîntului i care îi preves-
tete sfîritul apropiat. Simindu-se ru i detep-
tîndu-se, Saronitul, înspimîntat, poruncete s fie

pus în libertate clugrul, dar visul se adeverete:
în puine zile potentatul îi d sufletul.

Sfîntul, lsat liber, este gzduit în casa altui
cretin, fiindc întîii lui sprijinitori muriser între
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timp Aci, în noul lui adpost, i se d o chilie deose-

bit si o femeie btrîn, Theodora, ca s îngrijeasc

de el' « i mult lume— încheie textul— venea la

el s afle vindecare i alinare i s-a fcut numele

lui slvit în tot arigradul ». între cei venii se aila

si un tînr, Grigorie, care s-a alipit aa de mult

de Vasilie încît a devenit ucenicul lui nedesprit,

i de btrîna Theodora, pe care o iubea ca pe însi

mama lui. _ .

Pîn aci viaa sfîntului Vasilie cel Nou nu se

deosebete prin nimic de celelalte legende hagio-

grafice:'aceleai munci, aceeai rbdare supraumana

în ptimire, aceleai minuni care vdesc caracterul

de sfînt al ascetului. Partea cea mai importanta

din punctul nostru de vedere este a doua, care

dezvluie tainele de dincolo de moarte, i care tocmai

pentru aceasta a asigurat textului o extraordinara

circulaie în masele populare.

Cele 24 de vmi ale vzduhului. Credina despre

vmile vzduhului la cretini îi are, dup cum

se tie, sursa ei în Biblie. Apostolul Pavel,

despre care ni se spune c în urma viziunii din valea

Damascului a fost rpit la al treilea cer i a auzit

i vzut lucruri pe care nici un om nu le-a auzit sau

vzut, vorbete în dou locuri din scrisorile sale

ctre efeseni (2 vers. 2; 6 vers. 12), despre « pcatele

în care ati umblat potrivit stâpînitorului puterilor

vzduhului, adic spiritului care lucreaz acum n

fiii rzvrtirii », « despre duhurile rautan raspmdite

în vzduhuri ».

Scriitorii patristici au dezvoltat acest pasagiu

cu elemente din credinele populare. Astfel, Efrern

irul, în sec. al IV-lea, în multe locuri din operele

sale vorbete despre îngerii care «luînd sufletul

omului, se' înalt prin vzduh, unde se aila...

stpînitorii lumii... pîrîtorii notri cei amarnici,

vameii cei înfricoai, care ne cer seama i ne iau

vam, gsindu-se în vzduh». Sf. Atanasie, sf.

Ioan Hrisostomul au contribuit s rspîndeasca
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credinele în spiritele rele din vzduhuri, care ar
fi vameii sufletelor 1

.

Credina a trecut apoi în textele liturgice (evho-
logiu, orologiu, molitvenice) unde se spune c, în
ceasul morii, sufletul se roag îngerului pzitor s-1
scape « din toate vmile celor vicleni, c n-am
fapte bune s precumpneasc în cumpn faptele
cele rele ».

Pe temelia acestor texte biblice, patristice i
liturgice au crescut credinele care au dat natere
plsmuirii din partea Ii-a a Vieii sfintului Vasilie
cel Nou, aa cum o vedem în textele noastre. Con-
cepia despre vmile prin care trece sufletul dup
moarte are, în cultura poporului nostru, o importan
deosebit, fiindc st în legtur, pe de o parte cu
iconografia religioas, pe de alt parte cu folclorul;
dar pentru ca s urmrim mai clar aceste raporturi,
e necesar s redm pe scurt si subiectul acestei a
doua pri din Viaa sfintului Vasilie.

Theodora, btrîna care îngrijea de sfîntul Vasilie
i de ucenicul su Grigorie, simind apropiindu-se
sfîritul vieii, se clugri. Puin dup aceasta, czu
bolnav i-i ddu i ea obtescul sfîrsit. Grigorie,
care o iubise ca pe o mam, voia s tie unde se
afl sufletul ei dup moarte i necontenit supra
cu aceast întrebare pe sfîntul'. Acesta, ca s nu-I
mîhneasc, îi fgdui în cele din urm c-i va împlini
dorma. i într-o noapte, pe cînd ucenicul dormea,
un tînr îi spune c sfîntul îl ateapt s mearg
împreun la locul unde se afl Theodora. Ucenicul
se scoal, pleac în grab la chilia sfintului, dar
aci afl c sfîntul plecase chiar s vad pe
Theodora.

Ieind întristat, Grigorie apuc pe o cale care
ducea spre Vlaherne i ajunse la «o poiat » mare cu
nite curi încuiate, unde gsi în sfîrit pe Theodora.
Aceasta, la rugciunea lui, îi destinui cum în ceasul

D. Russo, Studii bizantino-române, Bucureti 1907
pp. 16—21.

morii sale a vzut adunîndu-se în jurul su mulime
nenumrat de draci — care urlau, ipau, guiau —
pîn ce s-au scoborît doi îngeri cu prul alb ca zpada
i cu brâne de aur, care chemar moartea. Aceasta

veni în chipul unui schelet — aa cum de altfel este

reprezentat în toat iconografia popular — cu

coas, bard, topor i tot felul de unelte i, dezli-

pind sufletul de trup, îl pred îngerilor. îngerii

adunar toate faptele bune ale rposatei i pornir

cu sufletul ei spre cer, trecînd prin cele 24 de vmi
ale vzduhului.

în textul grecesc sunt 21, dar în traducerea

româneasc s-a ajuns la 24. Acestea sunt urm-
toarele — aezate în ordinea greutii: 1-a, vama
cuvintelor dearte i nesocotite, a glumelor fr
rînduial din tineree; a 2-a vam, a minciunii, a

jurmintelor strîmbe; a 3-a, a osîndirii pe nedrept,

i a clevetirii; a 4-a, îmbuibarea pîntecelui; a 5-a,

lenevirea i trîndvia; a 6-a, furtiagul; a 7-a,

iubirea de argint i scumpetea (= sgîrcenia); a 8-a,

cmtria; a 9-a, nedreptatea; a 10-a, zavistia;

a 11-a, îngîmfarea; a 12-a, mînia; a 13-a, piz-

muirea i ranchiuna, («a inerii minte rul»); a

14-a, uciderea i tîlhria i lovirea; a 15-a, fermec-

toria, vrjitoria, otrvirea i chemarea dracilor;

a 16-a, curvia; a 17-a, preacurvia; a 18-a, sodomia;

a 19-a, eresurile; a 20-a, nemilostivirea i tirania

.a.m.d.
La fiecare vam ateptau duhurile necurate, care

aduceau în cumpn pcatele pe care ea le svîrise

în via i pe care ei le scriseser într-o carte neagr
cu slove albe, pe cînd îngerii puneau în talerul balan-

ei faptele ei cele bune, adugind, acolo unde era de

nevoie, galbeni adui într-un burduf de sf. Vasilie,

care se rugase lui ' Dumnezeu pentru sufletul ei.

Fiindc Theodora era nedumerit cum de cunoteau

diavolii toate faptele oamenilor, pe care acetia

însisi le uitaser, îngerii o lmuresc c Dumnezeu
trimite fiecrui om, de la sfîntul botez, cîte un înger

pzitor care-1 povuiete spre bine i care adun
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faptele lui cele bune; în acelai timp, «domnul
întunericului » trimite în calea omului diavolii care-1
trag spre ispite i care apoi duc fiecare pcat la
vama respectiv unde-1 înscriu în carte. Numai
paginii, cei nebotezai i cei înstreinai de Dumnezeu
nu mai trec prin vmi, ci sunt aruncai de-a dreptul
în prpastia gheenei. Pcatele pentru 'care omul s-a
cit i pe care le-a mrturisit duhovnicului, împli-
nindu-i pentru ispirea lor canonul, acelea se
terg, nevzut, prin milostenia lui Dumnezeu.
Am insistat într-adins mai pe larg asupra am-

nuntelor din aceast ultim parte, pentru c dintre
toate legendele hagiografice nici una nu a avut un
rsunet aa de puternic în sufletul popular i în
imaginaia zugravilor de biserici ca Viaa sfîntului
Vasilie.

în arta noastr religioas, motivul celor 24 de
vmi ale vzduhului este unul dintre cele mai
impresionante i mai rspîndite. D-l. P. Henry,
într-o lucrare bine documentat, 1-a studiat în
scenele zugrvite pe pereii vechilor mnstiri
bucovinene

: Voroneul, Vatra-Moldoviei, Gura-
Humorului i Arbore. Drumul în lumea 'de dincolo
de moarte este tras în form de dreptunghi, la fiecare
vam vine, însoit de doi îngeri, cîte un suflet în
întîmpinarea cruia apare un diavol, pe cînd un
altul, retras de o parte, st, ateptînd cîntrirea
pcatelor. Vmile sunt înirate aci în aceeai ordine
ca în Viaa sf. Vasilie, avînd fiecare vam inscripie
în limba slavon: 1. kaîk£tnU— clevetirea; *2.

<n>opAfMNHi£ ms. . . 3. 3dKHCTHie— zavistia; 4. /VhJKiKNit— minciuna; 5. (nu s-a putut descifra) ; 6. rp-HA^HOf— îngîmfarea; 7. npa3H0c<ic>KT« 8. ahxka h a-kctr...;
9. (nedescifrabil); 10. cp*EpoAwKU— iubirea de argint-
ii, iihahkctko — beia .a.m.d.

In aceste scene iconografice, vmile sunt numai
21. D-l. P. Henry, întemeindu-se pe redactiunile
moderne ale Vieii sf. Vasilie, crede c au fost 'omise
trei i anume: vmile desfrînrii i a fardului,
fiindc aceste vmi feminine n-ar fi 'putut interesa
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soborul de clugri, i vama tabacului, fiindc,

explic d-l Henry, fumatul «est un peche humain

par excellence, auquel, Ies moines en Bukovine

se livrent assez volontiers » *. Credem
^
îns c

zugravul n-a omis nici o vam, pentru c în vechile

redacii greceti i slavoneti i în unele versiuni

româneti ale Vieii sf. Vasilie, vmile sunt în

numr de 21. Zugravul vechilor mnstiri buco-

vinene s-a conformat în aceast privin textului

din literatura scris, pe care clugrii mnstirilor

din acea vreme îl citeau probabil în limba slav.

Viaa sfîntului Vasilie cu cele 24 de vmi ale

vzduhului, ilustrat în iconografia religioas, a

avut o puternic influen asupra imaginaiei

populare i a lsat urme adinei în ciclul de credine

i superstiii privitoare la înmormîntare. Materiale

culese din 'toate colurile pmîntului românesc ne

învedereaz cît de rspîndit este credina în vmile

vzduhului. Dracii, dup ce au fost izgonii din cer

i au rmas în vzduh, s-au apucat — ne spune

T. Pamfile — de au fcut vmile vzduhului, unde

opresc sufletele oamenilor cari merg la cer; la vam,
sufletele morilor dau fapte bune; dac nu prea

au fapte bune, dau hainele care li se dau de poman
pîn la patruzeci de zile i, dac nu li se pltesc nici

cu atîta, mai dau i paraua care li se pune la deget

cînd mor. i dac nici cu aceasta nu se pot rsplti,

sufletele se' duc de-a dreptul în iad. 1

In ara Oaului se pune în palma mortului «o

crucit 'de cear i cîiva lei ca s-i poat plti

vmile ».

* <este un pcat prin excelen omenesc, la care clu-

grii din Bucovina se dedau bucuroi>
1 T. Pamfile, Povestea lumii de demult (Acad. Rom.,

Din viata pop. rom. Culegeri i studii, XVIII), p. 66. Cf.

acelai, Vzduhul (Academia Rom., aceeai colecie, XXVIII),

Bucureti, 1916, p. 2; Gf. i Ovid Densusianu, Graiul din

ara Haegului, Bucureti, 1915, p. 245: «Calea pîn la cer

e lung, lung i cu vmi, pe care mortul o s Ie plteasc

cu bani ».
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La groap, o rud a mortului împarte copiilor

mici «bani i coci— nite colcei de-o palm—
peste groap». Aceasta pentru ca mortul s-i
poat plti vmile (Boireti) K Materialul cel mai
bogat a fost îns cules din Bucovina de Sim. FI.

Marian i, cu mici variante, el consun în totul cu
datele legendei hagiografice 2

.

Numrul vmilor variaz în credinele populare,
cei mai muli îns cred c sunt douzeci i patru.
Acestea sunt ca i în Viaa sjîntului Vasilie: vama
furtului, a uciderii, a omorului, a beiei, a desfrî-

nrii, a lcomiei, a nedreptirii, a învrjbirii, a
sudalmei, a fermectoriei, a vrjitoriei, a tutunului,
a fumatului, a minciunei etc.

La vama, sufletul vine însoit de îngerul condu-
ctor, pe care i 1-a trimes Dumnezeu la botez. Acolo
dracii scot, ca i în legend, o carte mare cu file negre,
în care au însemnat toate pcatele, chiar i pe cele

mai mici i mai neînsemnate; îngerul conductor
aduce i el o carte alb, în care se gsesc scrise,

cu litere negre, faptele cele bune. Fiecare vame
are « cîte o cumpn sau cîntar » cu care cîntrete
într-o parte sufletul cu faptele cele bune, într-aîta
faptele cele rele; dac binefacerile precumpnesc,
sufletul trece la alt vam, dac nu, pcatele îl

trag spre iad. Cu toat îndîrjirea dracilor, totui
sufletul poate scpa la vam din ghiarele lor « dac
scoate cîte un colac i cîte un ban dintre colacii i
banii ce s-au dat de poman sracilor peste sla,
cînd i s-a dus corpul la groap, i le d dracilor ca
plat )>.

In jurul acestui moment hotrîtor din cltoria
sufletului prin vmile vzduhului, s-au concentrat
o mulime de superstiii i rituri eterogene — unele

1 Anuarul Arhivei de folclor (Academia Român), II,
publ. de I. Mulea, Bucureti, 1933; P. V. tefnuc, Folclor
din judeul Lâpuna, p. 107: « Cînd arunc rîna peste sicriu,
se arunc bani în mormînt ca s aib cu' ce plti vmile »

(Nimoreni).
2 Marian, Inmormîntarea, pp. 448— 456.
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desigur transmise de-a lungul vremurilor, tocmai
din epocile pgînismului — toate puse în legtur
cu credina în vmi. Astfel, cocoul care se d peste

slaul mortului, de sufletul lui, se d pentru ca în

lumea cealalt s înspimînte i s îndeprteze prin

cântarea lui pe diavoli i pentru ca « va ine în ciocul

su cumpenele de la vmile vzduhului, i nu va
lsa pe diavoli s fac. . . vicleug » K Stîlpii pe care

preotul îi citete în odaia mortului, la lumina a dou
luminri, au de scop « ca cel rposat s poat mai
lesne trece prin aceste vmi

»

2
. Dup credinele

populare, vmile vzduhului sunt desprite între ele

prin rîuri. Pentru ca sufletul s poat trece aceste

ape, rudele rposatului atern în diferite locuri:

pe pragul casei, lîng poarta ogrzii, la rspîntii, în

crucile drumului, peste poduri, la intrarea în curtea

bisericii, cîte o bucat de pînz curat de cas, sau

o nfram, care se numesc poduri sau puni. Poporul

crede c aceste buci de pînz, pe lumea cealalt,

se prefac în poduri ca sufletul s poat trece mai
departe 3

.

Dup ce mortul este scos din cas, în drumul spre

biseric, este o datin, rspîndit la noi pretutin-

denea, ca alaiul s se opreasc de mai multe ori— în

multe localiti de 12 ori; cîntreii i bocitoarele

înceteaz, sicriul se aeaz jos, preotul citete ectenia

i dup aceasta neamurile rposatului împart peste

sicriu celor ce duc mortul, copiilor i uneori preotu-

lui: colaci, bani, un coco i chiar animale mici.

Aceasta se face cu scopul ca « sufletul s aib cu

ce plti vmile din cealalt lume »
4

. Chiar i pomul
cu care e condus mortul la biseric are menirea s
umbreasc sufletul, « dup ce a trecut prin toate

vmile, ostenit peste msur »
5

.

1 Ibidem, p. 296.
2 Ibidem, p. 225.
3 Ibidem, p. 300— 307.
4 Ibidem, p. 297.
6 Ibidem, p. 174.
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Un motiv cu rdcini atît de adinei în super-
stiiile populare nu se putea s nu ptrund i în
ciclul poeziilor în legtur cu ritualul înmormin-
trii. într-un bocet din Banat — din aa-numitele
zori, fiindc se strig sau cînt la revrsatul zorilor
i se invoc în ele zînele zori 1 — sufletul e sftuit
s nu se grbeasc:

« Cai s mergi departe,
Pe ci neumblate;
Pe ci vei vedea
i te-i spimînta,
Gete de tîlhari

i de vamei mari.
La vmi cînd vei trece,

Fric vei petrece;
Dar tu vei lua
i din sîn vei da,
Te-i rscumpra
Cu nou criari
De vamei tîlkari 2

»

Toate acestea aduc o nou dovad de strînsa
legtur a literaturii scrise cu literatura oral a
poporului

!

Credina despre « vmile vzduhului » s-a înr-
dcinat aa de adînc în concepiile populare privi-
toare la viaa de dincolo de moarte, încît chiar marii
notri scriitori — ca bunoar Cobuc — o evoc
în cele mai frumoase creaiuni ale lor, inspirate din
viaa popular, în legtur cu sfîritul vieii
pamînteti:

«Pe piept colac de grîu de-un an,
i'n loc de galben buzdugan,
Fclii de cear i-au fcut
în dreapta cea fr temut,
i'n mîna care poart scut,

i-au pus un ban.
Cu fclioara pe-unde treci,

Dai zare negrelor poteci
în noaptea negrului pustiu,
Iar banu-i vam peste rîu.

Merinde ai colac de grîu
Pe-un drum de veci. » (Moartea lui Fulger)

1
« Zorilor, surorilor.

Mîndrelor, zînelor» (E un refren ce revine adesea în
cuprinsul bocetului).

2 Becineag, « Zorile », datine poporale, în Familia
Budapesta, An XI (1875). Gf. i Marian, op. cit., p. 230.
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A treia parte din Viaa sfînlului Vasilie cel Nou
o alctuiete vedenia ucenicului acestuia, Grigorie,

care nrcat'la cer de un înger, vede cetatea cea mare

a raiului cu 12 pori ale ei, apoi învierea morilor

i sosirea lor, în cete, dinaintea scaunului^ de jude-

cat al Mîntuitorului. întîi vin: ovreii cari au trit

înaintea Mîntuitorului, apoi paginii, Prea sfînta

stpîn, cei 12 apostoli, sfinii mucenici, sfinii

mrturisitori. . . clugrii. . . cei sraci cu duhul. . .

judectorii cari n-au luat mit; dup acetia vin

cetele pctoilor: tîlharii, desfrînaii .a. în versi-

unile dezvoltate aceast parte este expus pe larg;

în versiunile prescurtate, multe capitole sunt omise.

Aceast parte din Viaa sfîntului Vasilie a avut

i ea partea ei de influen asupra literaturii orale

a poporului, dar ea s-a încruciat aci cu alte texte:

Judecata din urm, Semnele venirii lui Antehrist .a.

BIBLIOGRAFIE

Texte tiprite: Viaa sfîntului Vasile cel Nou i
înfricoatele vmi ale vzduhului i dreapta judecat, pre

care le-au vzutu Grigorie prin rugciunile sfîntului Vasile

cel Nou care s*au scris pre limba elineascâ de acela Grigorie,

iar acum în zilele prea luminatului Domnu Io Ioannu Georgie

Caragea Voeoodu tâlmâcindu-se pre limba româneasc, s'au

dat în tipariu, cu blagoslovenia prea sfinii sale, iubitoriului

de Dumnezeu Kyru Galaction episcopul Rîmnicului, Rîmnicu,

leat 1816; alte ediii în Bibi. Academiei Române: din 1835

i 1838; titlul la fel cu precedenta pîn la acela Grigorie,

dup care urmeaz: iar din limba elineascâ, tradus în limba

noastr strâmoasc româneasc, de un iubitoriu de neamul
su românesc Rafail protosinghel, i tiprit acum a patra

oar cu oarecare îndreptri i adogâri... In josul copertei

o not care ne dezvluie cîteva librrii ale timpului : « S
afl de vînzare în Bucureti la d. Iosif Romanov, la d. Gheor-

ghie Ioan, ulia Braovanilor, la d. Visarion Rus, de la

Brie paste drum, la d. Dimitrachie Nica la la, la d. Hrist

Hagi Calcu la Focani, la d. Lilea ac la Craiova»; ediia

din 1847 iunie 30, «acum tiprit de a asa oar* cu chel-

tuiala «dumnealor Iosif Romanov i ^ Iosif Popovici», mai
indic o librrie « Steclari la Piteti ». Cele 24 vmi i viaa
sfîntului Vasile cel Nou i înfricoatele vmi ale vzdului i
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neti, 1, p. 637); nr. 938, f. 355 v., copiat în 1810, de loni
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i G. Nicolaiasa, Catalogul manuscriptelor româneti, III
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începutul, f. 1— 71 v., copie de « Ioachim Ier<omonah>
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deosebire în final, nota se încheie cu: «în dzilele bunului

credinfios domnu Ioan Constantin Neculai voevod la...»
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lea (din colecia Cozma, arhiepiscop a toat Ungrovlahia)

;
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luna lui martie în 25 de zile... s'au scos pre limba româneasc

la anii de la facerea lumii 7272 (1764); nr. 3627, din

decembrie 1802, de Neculaiu sin Constantin Vrabie din

Fundul Racovei: Cuvînt pentru viitoarea judecat fr
Viata; nr. 4209, Vmile diavoleti, fragment f. 19— 26,

copiat în 1830, martie; nr. 4719, f. 1— 31 copiat în ianuarie

1802; nr. 4928, Viaa cuviosului printelui nostru Vasilie

cel Nou.

.

., sec. al XVIII-lea.

Fond Gaster: nr. 3, f. 178 v. - 226 v., cu o not la

f. 226 v. din care reiese c a fost scris cu « osteneala robului

vostru Cozma de la sfînta mnstirea Neamul... în zilele

bunului credinfios Io Constantin Neculai Voevod al doile

domnie, Ia vlet x^ » (7250 = 1742); nr. 80, f. 170-191,

scris de dou mîini: pîn la f. 185 un scris mai ordonat i
mai vechi, restul mai grbit i mai nou; fr nici o indicaie

de loc sau timp i fr nume de copist, circa 1750; nr. 92,

f. 362—474, fr* nici o însemnare; a doua jumtate a sec.

al XVIII-lea; nr. 98, din 1706 (dup o însemnare de la f. 219 r.

i 290 v.), f. 223—290.

Texte greceti. Tiprite: BtpXtov 6vou,a£6^evov T,t6\icl

âavctTOU el? t6 '

ârcotov Trepte/et t6v iov xal TroXtTeîav, [ls

[ieptxa OaVaxa tou ev
eAy£ot IlaTpo 7){X"V BaaiXstou tou

Neou xal Tac, cpofkpaq xal exaxaTtxÂ? OTrrao-ta 67tou etSev
yj

©eo8cf)pa elq tov Octvaxâv T7), tScc, otcoEccc e£7]y7)07]XEV, SY

'AreoxaXotpeco? tou Ma07]TOU tou rpT}yop£ou, auyypacpslc; Trap

auTou et t-Î)v twv 'EXX^vmv SiaXexTOv, t& vuv Ss e£7]y7)0elq

zic, xolv3]v yXcoTTav Sta ttjv tcov TtavTcov wcpsXeiav^ roxpa

'AOavaatou 'Iepou-ovaxou tou Kp7)Tot; otxetoiauTOU avaXcî^amv,

Veneia, 1693 (necunoscut lui Legrand, vezi descrierea lui

G. Pe'senti în Byzantinische Zeitschrift, XXX, 1929, pp. 316-

323, unde se fac apropieri cu Divina Comedie). Textul se
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publica i azi în Grecia între crile populare; o ediie aprut
în Atena, fr dat, în biblioteca d-lui prof . D. Russo din
Bucureti, Bloc, xtxX 7roXiTe£a xaî OaujzctTa tou ev 'Ayioiq Yjficov
BaatXdou. .

.
Textul care a stat Ia baza acestei tiprituri pares fi fost, dup Pesenti, un ms. asemntor cu cel publicat

de Bolîanditi în Acta Sanctorum Martie, III, Append 20—32
(pp.664— 678); un fragment dintr-o redaciune mai mare
a publicat A. Veselovski, C6oynuKh om^bAenin pyccnazo nsbina
u cAoeecHocmuu HMnepamopcKou Anadejuiu HayKt, sect. a Ii-a
pp. 10—82. '

Manuscrise greceti din Muntele Athos : Spyr. P.
Lambros, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount
Athos, Cambridge, 1895, I, p. 406, nr. 3827 (mnstirea
Dionisiat; sec. al XVIII-lea); p. 175, nr. 2057 (mnstirea
Esfigmenu; sec. al XH-lea).

Studii în literatura româneasc: M. Gaster, Litera-
tura popular român, pp. 439— 444; D. Russo, Studii
bizantino-române, Bucureti.



LEGENDE LITURGICE

DESCOPERIREA SFINTEI L1TURGII

Am cercetat în paginile precedente materialul

legendelor apocrife privitor la persoanele Vechiului

Testament, la Mîntuitorul i familia sfînt, am urmrit

apoi cîteva din cele mai caracteristice legende hagio-

grafice, în care viaa martirilor i a asceilor apare

nimbat de o aureol divin, scldat în lumina

miraculosului. înainte de a trece la drama i la

colindele religioase populare, ne vom opri puin
asupra cîtorva legende apocrife, plsmuite cu

intenia de a explica maselor populare, în chip concret,

simbolurile serviciului liturgic sau alte aspecte ale

cultului, ca de exemplu motivele pentru care cretinii

trebuie s cinsteasc cu post i rugciuni yinerele.

Cea mai interesant este: Tîlcul sfintei i dumne-

zeielei liturghii ce s-au artat limbilor pgîne din

dumnezeiasca strlucire precum scrie Baronius la

anii de la Hs. 1009 (titlul dup ms. 2 152 B.A.R.).

Este o legend extras, se spune în titlu, din

Baronius.

Dup Sulzer 1
,
traducerea Analelor lui Baronius

in limba român s-ar fi fcut de ctre popa tefan

din Braov; traducerea ar fi fost apoi revzuta

de cunoscutul crturar i autor al primei gramatici

româneti, Eustatievici. E posibil îns,
_

întrucît nu

cunoatem o traducere a operei întregi a lui Ba-

ronius', ca referinele lui Sulzer s priveasc numai

legenda noastr. 'Legenda vrea s explice, într-o

form plastic, fazele principale ale serviciului divin.

Aciunea se petrece în Orient, pe vremea cînd domnea

sultanul Amurat în Vavilon i Amfiloh în Aravia.

1 Geschichte des Transalpinischen Daciens, III, Viena,

1782, p. 39, nr. 3.
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Evreii, care pizmuiau pe cretini, s-au dus cu daruri
la curtea lui Amurat i au pîrît pe cretini înaintea
sultanului c s-au îneles între ei s se'rzvrteasc
i s-i întemeieze o împrie a lor în Ierusalim.
Amurat, adînc turburat de ' aceast tire, trimite
porunca scris împratului Amfiloh 'din Aravia,
ca s-i adune ostile i s purcead de sîrg asupra
Ierusalimului pentru a-1 preface în ruine i a distruge
biserica de pe mormîntul lui Hristos.* Patriarhul
Ierusalimului, sfîntul Metodie, aflînd de venirea
limbilor pgîne asupra Ierusalimului, a fugit la
Antiohia. La biserica sfîntului mormînt au rmas
numai doi slujitori, fratele Ioanichie cu un preot.
Amfiloh, sosind cu ostile, drîm zidurile Ierusali-
mului, sfrîm casele, dar nu putu împlini porunca
împrteasc, fiindc ostaii si nu gseau biserica
sfîntului mormînt. Dumnezeu o învluise într-un
nor de cea i o ascunsese privirii lor. Amfiloh
chem atunci pe credinciosul su Musalip, i-1
trimise s drîme el biserica. Musalip intr în biseric
tocmai cînd preotul, îmbrcat în odjdii, se pregtea
s înceap sfînta liturghie. Vrînd s se arunce
asupra preotului, Dumnezeu îi înepeni mîinile
«ca de fier i nu putea s le întoarc 'ctre dînsul ».

Atunci, Musalip, pricepînd minunea dumnezeiasc,
czu în genunchi înaintea preotului i ceru iertare.
Prin rugciunea preotului, musulmanul îi recapt
sntatea.

Sultanul, aflînd aceasta, porunci s se introduc
în biserica cretinilor caii i cmilele otirii, dar
preotul, care începuse slujba, se rug lui Dumnezeu
i îndat toate vitele czur moarte, ca lovite de
trznet. Amfiloh, turburat, veni la faa locului s
vad i el cum svîresc cretinii slujba lor reli-
gioas.

_

i atunci lumin Dumnezeu ochii lui cei
trupeti i, pe cînd preotul svîrea diferitele faze
ale liturghiei, ochii lui vedeau desfurîndu-se aevea
împlinirea celor ce preotul cuvînta. Astfel cînd
preotul a zis: «Duhul Sfînt s vie preste tine»,
atunci sultanul a vzut Duhul Sfînt coborîndu-se
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din cer în chip de porumb i « odihnindu-se preste

sfintele daruri si toat biserica s-a umplut de buna

mireazm a darului prea Sfîntului Duh, iar statul

altariu s-a luminat mai mult decît razele soarelui ».

Impresionat de cele vzute, Amfiloh cu toi ai sai,

a cerut si a primit botezul de Ja patriarhul adus dm
Antiohia. Dar sultanul Amurat, mîniat de cele aflate,

porunci lui Amfiloh s se întoarc la religia lui i

sa jertfeasc idolilor. Neofitul se opuse cu îndrt-

nicie i primi cununa de martir.

Texte tiprite: învtura pentru preoi i diaconi,

Viena, Sibiu, 1789; ed. IlI-a, Buzu, 1835; dr. M . Gaster,

Chreslomatie român, II, pp. 55-57, fragment dup 3 codice

din cea 1750, 1760 i 1777; ms. nr. 758, Tilcul sfintei Litur-

ghii care s-au artat limbilor celor pgîneti precum scrie

Bermann, la anul 1009, copiat între 1823-1832; nr. 1432,

| 43 r _46, Spunere de sfînta Liturghie cum sa stea oamenii

cu fric în biseric, la sfînta Liturghie, sec. al XIX-lea;

nr 1631 f. 171—185 (titlul la fel ca in ms. 2152); nr. 2152,

Tîlcul sfintei i dumnezeetii Liturghii ce s*au artat limbilor

psine din dumnezeiasca strluci™ precum scrie (Baronius)

la ani dela Hs. 1009, L 3-11. însemnare, alt sens, L 14,

«1845» 1 nr 2488, învtur sfînta a dumnezeietei i sfintei

Liturghii tîlcuire i cercare, f. 2-20, însemnare f. 223 v

1784' nr 3202, f. 135-146 (titlul ca în ms. 2152), ms. legat

la siîritul Liturghiei tiprit la Rîmmc, 1759, (Bibi rom.

veche, II, 146, nr. 314); nr. 3862 din 1780, greit: dosaru

anului 1848; nr. 3162,1. 1-12 v., Descoperirea. .
„U: anul

1780 noemvrie 21; nr. 4649, Tilcul sfintei Liturghii, copiat

de Tudosie Dasclul dela Slamrîmnic, f. 92 V.-103 r., însem-

nare, l. 103 r.: 20 febr. 1764; nr. 5125 f. 13-22 r. Desco-

perirea sfintei Liturghii... anul 1808 (f. 22 r. ; nr 3513,

Î.163— 169r., Descoperirea sfintei Liturghii, secai AVlil-iea.

Fond Gaster: nr. 96, f. 5, nr. 95, f. 94 (ambele din

prima jumtate a sec. al XVIIMea) ; nr. 63 din 1750; nr 91,

Li; nr. 90 din 1777; nr. 102, f. 35 din 1800; nr. 97, 113 din

sec.' al XlX-lea.

DESCOPERIREA CELOR 12 VINERI

Spre latura Apusului, în ara Alheilor, într-o

cetate anume Drasna, erau venic certuri intre

jidovi i cretini. Pentru a curma aceste certuri,
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împratul Karmil hotrî sâ se in un sobor, care
s dezbat pricina. în sobor venir btrînii jidovilor,
cari se plîngeau c nu mai pot rbda rutatea cre-
tinilor i propuser s se aleag cîte «un filosof'»
dintre ai lor, care s discute cu un filosof ales de
cretini i dac filosoful lor va fi biruit, ei toi s
primeasc botezul.

Propunerea fu primit. Ovreii aleser pe Tarasie,
care era însoit de fiul su Malho, iar cretinii pe
Elefterie « om înelept » i temtor de Dumnezeu
i învat în sfintele scripturi i cîte trei intrar
într-o cas mare. Aci cei doi btrîni începur s se
întrebe i s discute între ei « din adîncimea crilor
i din tîlcurile Bibliei », dar Elefterie, ajutat de Dom-
nul nostru Isus Hristos, rspundea la toate între-
brile, pe cînd «vraciul de multe ori întreba i puin
tîlcuia».

In cele din urm, Tarasie, înfundat, izbucni:
«Acum cred c tu eti adevrat înelept i în-
tr-adevr m-ai biruit i legea voastr este'adevrat . .

.

îns nici tu nu tii s-mi spui pentru cele 12 vineri,
care sunt de mare folos sufletelor voastre ». i
zicînd acestea, ovreiul, suprat, iei puin afar.
Fiul su Malho, cruia îi plcea legea cretinilor i
voia s se boteze, rmas singur cu Elefterie,' îi lmuri
pe deplin întrebarea. Aceast tain fusese scris
înr-o carte pe care o pstra unul din apostolii Domnu-
lui, dar jidovii îl uciser i, luîndu-i cartea, dup
ce învar pe de rost cuprinsul ei, o aruncar în
foc, astfel c afar de cpeteniile ovreilor, care
erau oprii de legea lor s o divulge, n-o mai cuno-
tea nimeni.

Cînd ovreiul Tarasie se întoarse, Elefterie, lmurit
de Malho, îi spuse pe de rost taina celor 12 vineri.
Tarasie « turba de mînie » i înelegind c numai
de la Malho putuse afla cpetenia cretinilor taina,
« se repezi ca o fiar slbatic asupra fiului su, pe
care-1 ucise cu o lovitur de cuit » i apoi se sinucise.
Atunci, « filosoful » Elefterie,' dezvlui cretinilor
rostul celor 12 vineri, care sînt: 1-a vineri înainte
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de cei 40 de mucenici, «atunce scoase Dumnezeu

pre Adam si pe Eva din raiu »; a 2-a vineri înaintea

Blagovestenilor, «atunce ucise Cain pe Avei»; a

3-a înaintea Sf. Paste, rstignirea lui Hristos; a 4-a

înaintea pogorîrii Sf. Duh, cînd « Agarenn robir

multe locuri si gonir pe împratul Arcadie»; a 5-a

în iunie, cînd « Caldeii robir Ierusalimul sub împ-

ratul Nabucodonosor»; a 6-a înaintea zilei sf.

apostol Petru si Pavel în amintirea vremei cînd

«Dumnezeu trimise 70 de rane (plgi) pe pmînt,

pe mîna lui Moise i Aron »; a 7-a în august, amin-

tirea zilei cînd « ismailitienii înarmai venir pe

mare în Galileia si robir multe laturi »; a 8-a tierea

capului sf. Ioan 'Boteztorul; a 9-a înaintea înlrii

sf cruci, pentru ziua cînd « Dumnezeu a prpdit

Sodoma si Gomora i alte 7 orae»; a 10-a «cînd

Moise a desprit Marea Roie cu toiagul»; a 11-a

«cînd prorocul' Ieremia a închipuit chivotul legii

Domnului si fu luat de îngeri i dus între 2 muni »;

a 12-a « cînd Irod a tiat 14 000 de prunci ».

Apocriful se încheie cu recomandarea ca toi

cretinii s pzeasc aceste 12 vineri «cu post, cu

rugciune i cu milostenii. Cine nu le va_ pzi, va

avea de îndurat mînia dumnezeiasc»; cine le va

pzi, «va fi ferit de orice boal; i casa i curtea

lui îmbelugat ».

Istoricul acestui text, care nu are decît o valoare

teologic si folcloric, a fost întreprins de ctre isto-

ricul literar si folcloristul rus Al. Veselovski. Se

tia c un text grecesc atribuit papei Clemens,

care cuprinde numai lista celor 12 vineri, fr nici

o alt explicare, a fost publicat de cardinalul Pitra.

Veselovski a adugat o serie de variante la aceast

list: germane, provensale (sec. al XVIII-lea), fran-

ceze, italiene i engleze; ultimele dou cuprind îns

si cîte o mic explicare la fiecare vineri.

Cu totul diferit de aceste texte occidentale se

înfieaz grupul textelor slavice, care cuprind,

înaintea listei, o întreag legend despre disputa

dintre Elefterie, « filosoful » cretinilor, i Tarasie,



reprezentantul jidovilor, aa precum ara vzut c
se gsete i în versiunea româneasc. D-l Gaster
mtemeindu-se pe Veselovski, credea c aceast red ac-
iune, pe care o numea « Elefterian », se afl numai
Ja slavi, de unde, presupunea dînsul — care a sem-
nalat i versiunea româneasc— a trecut si la noi
Catalogul de manuscripte greceti de la 'Muntele
Atiios al lui Sp. Lambros ne arat îns c legenda
este cunoscut i grecilor sub titlul de: 'Ep^vsia
Tcovtp Ilapacrxspwvvâ (piX^Trcovrat. Un asemenea ms
copiat în anul 1603, ianuarie 22, de Mitrofan, iero-
monahul i protosinghelul Samothracei, se pstreazm mnstirea Iviron. E sigur c textul grecesc st
la baza versiunilor slave si române.

BIBLIOGRAFIE

Texte romaneti editate: Gaster, Literatura popularromana, p. 389, rezuma un ms. din 1750, în poS-nea sa. Cartea se public i azi, dar nu putem ti de cînd
a început publicarea ei. în Biblioteca Academiei Româneam gsit numai urmtoarele tiprituri: Cele 12 vineri din
cursul anului care urmeaz a se ine de cretini i nule poaletie care sunt i originea sf. cruci i rugciunea ctre Prea

6J.
Nsctoare, Bucureti, 1911. Cele 12 vineri din cursul

anului care urmeaz a se ine de cretini. . . i originea sfintei
cruci urmata de cartea pentru deslegarea farmecelor (daraceasta din urma lipsete din brour), Bucureti, 1923-

SiL r
!

pi ?
n tlca 'n

,
tlUu i Cuprins cu Precedenta, tiprit

de pr. G. Gladcowski, fost econom al sf. mnstirii Frumoasai paroh la comuna Deleni, Constanta, Cîmpulun^ 1923
In cite trei ediiile, textul Cele 12 vineri se încheie cu urm-
toarea nota: « Acestea de mai sus sunt traduse de un clugr
batrîn, arhimandrit, din limba elen, i reproduse de Mihail
Constantmescu Berechet din comuna Tîncbesti, plasa Sna^ov
judeul Ilfov, ca s fie cunoscut cretinilor! . . S-a reprodusdup o slova foarte veche i aproape invizibil ».

Manuscrise inedite în Biblioteca Academiei Române:^ i\
M
f'S&

f
".
122

-

v - : r«™> Jidovul pricea pentru lege
cusfumlhlefterie i spunerea a celor 12 vineri mari-
(cf. Bianu i G. Nicolaiasa, Catalogul manuscriptelor
romaneti III p. 81); nr. 3240, f. 102 v.-HO, Cazania

qo/q Wtfie filosoful pentru cele 12 vineri mari; nr.
3248, Cele 12 vineri mari, copiate de dasclul Strtil
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din Vîlcoteti la 1795; nr. 3561, Cazania lui Eleftene filoso-

ful pentru' cele 12 vineri mari, copiat de Marco Roma-

nescul Popovici dasclul, în satul Brebului din Gorjul de

Sus, pentru printele Mihaiu din Câlmc, în 1773; nr. 8570,

din Banat, învtur i spunere pentru folosul cretinilor,

î Sv-12, începutul sec. al XlX-lea (1804); nr. 3004,

f 121 v -123 v., copiat în 1814, iulie 24 de « Gheorghe san

Panait Serban»; nr. 1432, f. 121-123 y pe f. 121-129

semntur în caractere latine Ioseph Stephanovits, 1814;

nr. 3605, f. 10 v., copiat de Calinic Boan, arhimandritul

mnstirii Xeropotamul, la 1865.

Fondul Gaster: Nr. 63, din circa 1750 (fragment) ;
nr. 96,

din 1725-1750; nr. 100, din 1750, p. .35—64; nr- 95,

p 94- nr. 91, din 1802; nr. 97, din 1813 i nr. 58, din 1830,

p 1—38 Un ms. grniceresc din 1640—1650 semnalat de

N. Drganu în Dacoromania, III (1922-1923), p. 473.

Prototip arecese pstrat în mnstirea Iviron din

Muntele Athos, copiat în 1603, la Spyr P Lambros,

Catalosue of the greek Manuscripts on Mount Athos, Lambridge,

II, 1910, p. 205; nr. 4809, 33 'Ep^vsta tuv $' napaax^ov

va otXaTTcovTai.

Studii româneti: dr. M. Gaster Literatura popular

român, pp. 388-392.

Versiuni si studii slave. Pentru bibliografia versiunilor

slave si a studiilor ruseti i rutene de Porfinev V JN.

Petrov, I. Jdanov, I. Nekrasov, G. Potanin, M.^ fope-

ranski, M. Sokolov, A. Veselovski .a. vezi S. Sevcenko,

3anucKU YKpaîHCbKozo HayKoeo Toeapucrma e Kuieu, huma 1
,
Kiev

,

1908 pp 142-163, unde se public i o versiune ruteana,

p. 164-172. Studiile lui Veselovski s-au publicat în JKypHtM

Munucmepcmea uapodnazo npoceeueuuH, 1876,5;1876,6;1877,2.





DRAMA RELIGIOAS

VICLEIMUL

Mihail Kogâlniceanu, într-un articol publicat in

Revista pentru istorie, arheologie i filologie^ (I, 1882,

p. 23), ocupîndu-se în treact i de Vicleim, spune

textual c
«dasclii si diecii notri, întocmai ca Ies eleres de la

Basoche. . . erau actori reprezentînd misterele religioase. .
.
ce

ni s-au pstrat în Irodul sau Betleemul nostru ». « La începutul

înc al acestui secol — adaug el — irozii erau inui în

onoare mai mare; fiii boierilor celor mai înali, îmbrcai in

haine de stof aurit, mergeau la curtea domneasc i la

casele boiereti cele mai însemnate, de reprezentau slujbele

religioase ».

i Burada în Istoria teatrului în Moldova ne d,
dup spusele btrinilor, date interesante. Erau, ne

spune el— în Iaii anului 1830— mai multe tacî-

muri de irozi, unele destul de numeroase, alctuite

din vreo 30 de persoane, care strbteau calri

uliele oraului, îmbrcai în « stihare cu cmei de

Stof roie', împodobite cu fireturi albe, purtînd pe

cap mitre, fcute din hîrtie poleit »
1

. Adesea ple-

cau din Iai la moiile boierilor unde erau bine pri-

mii, în casele mari din capitala Moldovei jucau în

odaia cea mare (în salon), unde boierii, cu o creti-

neasc îngduin, admiteau s ia parte i popor,

mai ales copiii cari se ineau lan dup irozi.

Aceste tiri despre strlucirea de odinioar a

Vicleimului', transmise din btrîni, au încurcat

muli cercettori cari au cutat s afle originile

misterului religios la noi. « Steaua i Betleemul sau

Vicleimul, cum se practic la noi— spunea G. Dem.

Teodorescu — de bun seam c dateaz din primii

1 T. Burada, Istoria teatrului in Moldova, I, p. 7-
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timpi ai introducerii cretinismului în Dacia ». Xe-au
venit din Bizan « ca mijloace sigure de lire i
înrdcinare » a cretinismului \ Mai aproape de
realitate, M. Gaster, pornind de la faptul c misterul
celor trei regi mari apare în textele latine ale Galiei

din veacul al Xl-lea, c aceste texte latine au fost

introduse în Germania, unde au fost traduse i
prelucrate în limba poporului, c, împreun cu
protestantismul, versiunile germane au ptruns in

Transilvania la sai, trage concluzia c « de la saii
din Transilvania au venit irozii i la noi, cel mult
în secolul trecut ». Burada îns, înlturînd prerea
lui Gaster, crede c « aceste priveliti i jocuri vor
fi fost introduse la noi deodat cu cretinismul, sau
de ctre clugrii strini venii in ara noastr în

diferite timpuri

»

2
. Gh. Adamescu caut s împace

vechea prere a lui G. Dem. Teodorescu cu prerea
lui Gaster, admiînd c ne-au venit pe dou ci:
« 1. prin Bizan, adic prin originalele slavone, pre-
lucrate dup bizantine»; «2. prin saii din Tran-
silvania »

3
.

Istoriile literare mai noi nu dau atenie Viclei-

mului, în sfîrit, într-o not introductiv la nite
texte culese în Gorj, d-nii C. Briloiu i H.H. Stahi
cred în originea popular a Vicleimului; « Viclei-

mul, jucat azi în capitala judeului Gorj, nu este

desigur o fal a artei populare româneti. Vechiul
miez rnesc. . . a fost cu totul copleit de tot soiul

de adaosuri urbane i suburbane

»

4
.

Cercetarea materialului de manuscripte din Bi-

blioteca Academiei Române, precum i a mrturiilor
interne i externe, duce la concluzia c Vicleimul

1 G. Dem. Teodorescu, Încercri critice asupra unor
credine, datine i moravuri ale poporului român, prefaa de
d-l. Alexandru I. Odobescu, Bucureti, 1857, p. 47.

2 Dr. M. Gaster, Literatura popular român, p. 492.
3 Gh. Adamescu, Istoria literaturii române (Bibi. pentru

toi), p. 50 (ediia IlI-a).
* Revista Sociologie româneasc (dir. D. Guti), 1936,

nr. 12, p. 15-32.
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apare la noi în ultimele decenii ale veacului al XVIII-

lea. Nici misionarul catolic Marcus Bandinus, care

petrece iarna anului 1647 în Moldova 1
,

nici Paul

de Alep, care, împreun cu patriarhul Macarie, pe-

trece srbtorile de Crciun la Iai i descrie în zia-

rul de cltorie, alturi de obiceiul preoilor de a

colinda noaptea cu icoanele 2 i datina colindelor,

nici Dimitrie Cantemir, care în notele de folclor

din a sa Descriptio Moldaviae, vorbete de cluei,

de oraiile de nunt, de drgaic, de paparud, de

turc, de colinde— nici unul din acetia nu pome-

nete nimic despre Vicleim. Nici Gheorgachi logof-

tul în Condica ce are întru sine obiceiuri vechi i
noui a prea înlailor Domni, din 1767, in capitolul

despre «obiceiurile din ziua Ajunului i ale naterii

Domnului », nu tie nimic despre stea i Vicleim;

si desigur c dac ar fi intrat în datina vremii —
mai ales dac ar fi fost primite la curtea domneasc,

1 Interesant este descrierea Bobotezei la curtea lui

Vasile Lupu si mai ales procesiunea pus în scen de el i
de clugrii iezuii, între altele: 12 copii îmbrcai ca îngeri,

corul preoilor, apoi trei crai încoronai, reprezentînd misterul

festivitii'. . . soarele i luna, servitoare a prea fericitei

Fecioare, ineau icoana ei. . . Fecioara nsctoare de Dumne-

zeu arta pe copilul Isus la magi spre a-l adora — de-asupra

icoanei lui, strlucea o stea care se întorcea cu o micare

circular. Domnul i-a primit în sala palatului, în picioare

cu capul descoperit. Copiii au cîntat în latinete i româ-

nete. De aci s-a iscat o ceart între popi, clugri i dasclii

români care pretindeau c copiii ce au cîntat românete,

sunt din colile româneti (Cf. V. A. Urechia, Codicele Ban-

dinus în Analele Academiei Române, tomul XVI, 1893 — 94,

mem. sect, ist., Bucureti, 1895, pp. 141 i 316.
2 « în aceast ar, se obinuiete, în seara spre naterea

lui Hristos, ca toi preoii din diferite orae, însoii de sr-

mani, de citei si de coriti s se adune în cete, purtînd

icoane i umb'lind prin ora toat noaptea, vizitînd casele

boierilor si dîndu-le bucurie în ziua de srbtoare. Tot astfel

fceau lutarii, toboarii, flautitii i fluieraii colindînd

în bande toat noaptea dinspre Crciun i în noaptea urm-
toare, cu felinare, pe la casele boierilor celor mari, la casa

arhiereului i la patriarh ». Emilia Cioran, Cltoriile patriar-

hului Macarie de Antiohia in rile române, 165o~lM8,
Bucureti, 1900, pp. 81— 82.
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cum aflm de la Koglniceanu — nu ar fi scpat
din vedere s menioneze aceasta.

Scrutarea materialului editat pin acum i a
manuscriptelor inedite din Biblioteca Academiei 'Ro-
mâne vdete — cel puin în parte — o dezvoltare
organic a acestei drame religioase pe pmînt româ-
nesc si in marginile literaturii noastre. Forma cea
mai veche, din care au ieit prin prelucrare o bun
parte din formele existente azi, se pstreaz în
manuscripte i a fost publicat de Anton Pann, în
colecia sa de Clntece de stea sau versuri ce se cînt
la naterea Domnului nostru îs. Hs. (1848).

«întrebarea lui Irod i rspunsul maghilor:
IROD. — Cine sîntei voi? De unde venii i unde v

cltorii?
MELHIOR. — Eu sînt craiul Melhior de la rsrit i

dup steaoa ce s'au artat, cunoscînd c s'au nscut împrat
mare pre pmînt, merg pm' la Vitleem s m închin lui.

BALTASAR. — Eu sînt craiul Baltasar dela Persida,
carele, prin steaoa ce s'au artat i prin proroci întelegînd c
s'au nscut împratul Hristos, merg ca sm închin si eu lui.

GAPAR. — Eu sînt craiul Gapar de la rsrit i,
vzînd steoa cea artat p ceru, am ispitit prorocii i scrip-
turile i am cunoscut c s'au nscut Hristos, domnul dom-
nilor, craiul crailor i împratul împrailor i merg pîn la
Vitleem ca s m închin i eu lui.

Dar tu ce împrat mare eti?
IROD. — Eu sînt Irod împrat, care pre cal am încli-

oat, sabia în mîn am luat, în Vitleem am intrat, patru-
sprezece mii de cuconi mici am tiat i tot pmîntul s'au
cutremurat.

»

Din aceast form mum s-a nscut o form
mai dezvoltata, cu o introducere pe care o rostea
la intrarea în cas, « moul »

:

«Bun vremea, bun vremea la dumneavoastr cinstii
boieri, iat am venit cu aceti trii crai filosofi, de Dumnez'u
lumintori i de mine purttori, i voiu ca s-i întrebu unde
mergu i unde s cltorescu i cu aceste smne cui s arat
i cui s închin ».

Dup aceast introducere, încep cîntrile Viclei-
mului, apoi dialogul magilor cu Irod, dup care vin
iari cîntrile stelii i reprezentaia se încheie cu o
« auraie ce voete » pe care o spune Irod. Din aceste
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tipuri simple, care circulau in manuscripte la sfîr-

itul veacului al XVIIMea, s-au dezvoltat apoi,

prin prelucrarea crturarilor mruni— pe unii îi

putem identifica— trei tipuri principale de Vicleim.

proprii celor trei regiuni româneti: un tip muntean,

un tip moldovenesc i un altul ardelean.

Versiunea muntean, cea mai veche, a fost

culeas în anul 1884 de G. Dem. Teodorescm

de Ia buctarul Nae Roman, zis Papiîn i de la

erban Muat, fost soldat, amindoi locuitori în

Crucea de piatr din Bucureti. Textul înfieaz
un fir de intrig ceva mai dezvoltat decît cel cunos-

cut din manuscripte i din ediia lui Anton Pann.

Are dou pri — am putea zice, acte. în prima

parte Irod, aflînd de la « ofierul » su c prin « strji

i prin caraule » s-au prins trei oameni strini^ cari

pretind c sunt « crai i filosofi » din prile Rsri-
tului i c merg s se închine lui Hristos în ara
Nazaretului, cere s-i fie adui înainte. Magii se

înfieaz i, la cererea lui Irod, fiecare se reco-

mand. Irod îi pierde cumptul, aflind de la ei c,,

potrivit cu vechile profeii, s-a nscut în neamul

israelitenilor, un împrat sfînt care va distruge

rosturile lui pmînteti i c ei, cluzii de steaua

ce li s-a artat, au pornit în cutarea lui ca s i

se închine. Turburat, Irod scoate sabia i amenin
c va ucide copiii din « Vicleim » mai mici de 2 am.

Magii, îndirjii, arunc blesteme: tunet, trsnet,

catran, smoal i pucioas s cad peste palatul lui.

Tunetele se i aud, i Irod, înfiorat, îi cere iertare.

Apoi, prefcîndu-se c s-a pocit, îi roag ca, dup
ce vor fi aflat locul unde s-a nscut Mintuitorul,

s se întoarc pe la el s-i spun ca s se duc i
el la închinare. Magii purced la drum. Corul rmas
pe scen povestete cîntînd desfurarea mai departe

a aciunii: plecarea magilor dup stea, sosirea la

Vicleim, adorarea Mîntuitorului.

în partea a doua, Irod îi chiam ofierul i-]

trimite s-i aduc un prunc nevinovat — mai mic

de apte ani. Corul intoneaz un imn de slas' pen-
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tru naterea Domnului. Copilul, adus i ispitit de
Irod. îi desvluie toate tainele: naterea Mîntuito-
rulm dm Fecioara Maria, botezul, apostolii « voitori
de bine», cei patru evangheliti, i «voitorii de ru»:
Irod, saducheii i fariseii. Ruvoitorii ii vor rstigni,
dar a treia zi va învia, se va înla la dreapta Tatlui'
pentru ca la sfîrit s judece viii i morii. Irod îsi iese
din mini i poruncete s fie ucii' copiii' din Bethleem,
în timp ce corul intoneaz din nou un eîntec!

Prin structura sa, acest tip de Vicleim are leg-
turi vdite, pe de o parte cu tipul Vicleimului care
circula pe la începutul veacului trecut in manus-
cripte, i pe de alta cu ciclul cintecelor de stea.

In factura sa, tipul Vicleimului muntean este o
dezvoltare autohton a vechiului sîmbure de dram
religioas pe care îl gsim in manuscripte si în
versiunea publicat de Anton Pann. Axa o alctuiete
prezentarea magilor la curtea lui Irod, dar aceast
prezentare nu este de fapt decît o parafrazare în
versuri a vechiului dialog în proz dintre Irod si
crai, dup cum se poate uor vedea:

PannTextul lui A
MELHIOR
« Eu sunt craiul Melhior de la
rsrit i, dup steaua ce
s'au artat, cunoscînd c
s'au nscut împrat mare
pre pmînt, merg s m
închin lui,

»

Textul versificat

MELHIOR
<« Eu sunt craiul Melhior
L'al rsritului cer:
Pre stea ce s'a artat
în naltul înseninat
i^ din prorocii aflînd.C se va nate curind
Mare'mprat pre pmînt,
Am plecat ca s-1 gsescS m'nchin i s-i slujesc.

VALTASAR
«Eu sunt craiul Valtasar de
la Persida, carele prin steaua
ce s'au artat i prin proroci
înelegînd c s'au nscut îm-
pratul Hristos, merg ca sm închin si ou lui. »

VALTASAR
«Eu sunt craiul Valtasar;
Dela Persida-am pornit
Pre steaua ce s'au ivit,

i prin prorocii cetind,C s'o nate pre pmînt,
Cel mai tare împrat.
Mesia mult ateptat,
Am plecat ca s-I gsesc . .

.

i s m închin si ou lui.

»
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Chiar abilitile stilistice, ca de exemplu apostrofa

iui Irod ctre Gapar, dup ce afl de la ceilali

doi naterea Mîntuitorului, apostrof care trdeaz
nelinitea, sunt luate din vechiul text în proz:

Textul in proz
« Dar tu ce împrat mare

eti? »

Textul în versuri

« Dar tu care te uii ru,
Privind la scaunul meu;
i-este rîndul s vorbeti,
Spune ce craiu mare eti? »

Al doilea element al Vicleimului muntean —

-

corurile— are, lucru ce nu s-a observat pîn acum,

legturi cu vechile cîntece de stea. Construcia

acestui tip de mister religios are, de altfel, ceva din

factura dramei antice: corul sau trupa, un personaj

colectiv, este continuu pe scen, intervenind în

desfurarea aciunii intre acte prin buci epice,

dar mai adesea lirice, totdeauna cintate. Bucile
pe care le cînta corul sunt îns cintecele de stea din

vechile manuscripte. Astfel, cîntecul care desparte

cele dou acte ale Vicleimului: Craii dac au plecat

(rîndurile 270—277 i 285—290 din colecia G. Dem.
Teodorescu) este jumtatea a doua din cintarea a

9-a a coleciei lui Anton Pann (ed. IV-a, 1848).

Cîntecul al II-lea al corului, înainte de venirea copi-

lului nevinoArat, In oraul Vitleem, venii cu toii

s vedem (rîndurile 300—324 din colecia G. Dem.
Teodorescu) este cintarea a 4-a din Anton Pann.

Versiunea moldoveneasc. Al doilea tip de

Vicleim este rspîndit în Moldova i este repre-

zentat prin mai multe versiuni. Cea mai veche a

fost publicat de T. Burada, dup un manuscript

de pe la 1860, pe care i-1 procurase Gh. Popoviei,

ba-irodarul din Iai 1
. Dup informaiile pe care le

cptase de la tacîmurile de irodari, acest tip de

mister religios se juca în Iai, înc înainte de 1830;

alt text mai vechi nu se cunotea s fi fost în Mol-

dova. O alt versiune, înrudit, a fost publicat

1 Istoria teatrului în Moldova, pp. 12— 23.
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de Elena Niculi Voronca 1 dup o tradiie culeas
de la Iancu Glavan din Botoani. O a treia versiune
a fost publicat de G. Dem. Teodorescu dup un
manuscript prezentat prefecturii poliiei din Bucu-
reti în anii 1870 i 1879, de ctre Luponi, care venise
cu o trup de irozi « de peste Mileov », precum i de
Alex. H. Paulidi i N, C. Camelin.

Notele lui G. Dem. Teodorescu ne dau, pe ling
o indicaie de circulaia textelor dintr-o regiune
într-alta, i un alt amnunt interesant: «Pe cît in
minte, una din aceste trupe a fost admis la palat T

într-o seara, represintmd drama religioas în asistena
M. S. Regelui ».

Tipul de Vicleim moldovenesc este ceA^a mai
complicat decît cel muntean, prin introducerea unor
scene de umor. Irod, nelinitit de un vis care-i dez-
vluise naterea Mintuitorului i apropiata lui c-
dere, trimite un osta s afle unde este noul imprat

r

dar ostaul se întoarce fr s aduc nici o tire r

Irod trimite din nou ostai s colinde ara i sa
întrebe pretutindeni de noul împrat. Ostaii pleac i
intîlnese un cioban, pe care, auzindu-1 vorbind sin-
gur de împrai, de sabie, de caa (mciuca) lui, îl

ispitesc, crezînd c pot afla de la' ci taina dup care
umbl Irod. Dar ciobanul, dei tie c s-a nscut
« alt împrat mai priceput », nu vrea s destinuie
nimic i ostaii, crezîndu-1 c e srit din minte, îl

las. Este aci o scen cu elemente comice care se
încheie cu un cîntec de ironie pe care trupa îl arunc
ciobanului:

« Frunz verde barlaboi,
Mi ciobane mi,
Tu n*ai grije nici nevoi;
Tu mnînci un usturoi
i te culci pe pat de flori,

Cu capul pe muuroi.
Du-te Ia oi, mi ciobane,

1 Dalinele si credinele poporului român, Cernui, 1903,
pp. 85— 102.

Ca-i mor oile de foame;

Nu 'vorbi de împrai
Cai s-i pierzi oi i slasi.

»

In partea a IlI-a, Irod destinuie « stratiotului »

visul care i-a turbat linitea si-1 trimite s cerceteze

unde s-a nscut Mîntuitorul.

Partea a IV-a cuprinde înfiarea magilor la

curtea lui Irod, dezvluirea tainei despre naterea

lui Hristos, conflictul dintre magi i Irod i porunca

acestuia pentru uciderea copiilor dm Bethleem.

Partea ultim, a cincea, este un episod secundar

al uciderii copiilor din Bethleem, i în acelai timp

o împcare a lui Irod cu divinitatea. Un arap, venit

la scaunul lui Irod, se plînge c tatl su, negutor

de vite avea o roab foarte frumoas pe care voia

s o ia în cstorie, dup ce-i murise soia, lntr-o

zi îns, împratul lui, care înnoptase dup vmat

prin prile locului, a cerut sla de la tatl sau.

Vcesta a 'gtit, dup cuviin, mas mare, dar împ-

ratul, vzînd roaba pe cînd îl servea la masa a

îndr<nt-o si a doua zi dimineaa a luat-o cu sila.

Tatfsu, mîknit, a czut la « grea zcare » i dup
trei zile a murit.

.
.

Fiul, dup ce 1-a îngropat, a venit m «Yitleim»,

aci dup un an s-a însurat, a dobindit un fm^ i

acum a venit la curtea lui Irod s-1 întrebe daca a

fost cu dreptate ca împratul s rpeasc tatlui sau:

« Fr fric de pcat,
Roaba ce el a iubit

i chiar vieaa i-a rpit? »

Irod fr s bnuiasc gîndul arapului, se gr-

bete s rspund c aceasta este « un lucru prost

i neiertat i nevrednic de un împrat»:

«De-a fi fost în locul tu,
înfigeam în pieptul su
Un hanger înfricoat,

Dei era împrat. »

Arapul, care abia atepta acest rspuns, izbuc-

nete:
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vAa e! 'atuneî am drept
s'i înfig hangeru'n piept,
Ast hanger înfricoat,
Dei eti tu împrat!»

i se repede s-1 înjunghie, dar îngerii întind suliele
>l opresc. Irod poruncete « stratiotului » s închid
pe arap, dar, rzgindindu-se, îl chiam înapoi s-I
judece, i-1 întreab pentru ce a încercat s-1 omoare.
Arapul lmurete c a avut un singur copil, care a
fost ucis din porunca lui Irod, c soia sa nemîngîiat,
pîînge i se zbucium necontenit, si c el venise
aprins de gîndul rzbunrii, dar fiindc îngerii l-au
împiedicat, se socotete vinovat i cere s fie dat pe
mîna gealatului sau, dac Irod crede c a avut drep-
tate, s-i druiasc viaa i el îi va rmîne supus
credincios. Irod recunoate c arapul a avut drep-
tate i-1 iart. Aceast fapt bun îl împac cu
cerul si doi îngeri cu « suliele osteti » vin s-1
serveasc. Trupa încheie cînt'înd în cor:*

^Venii cu toi dimpreunS ne facem voie hun »

dup care începe jocul ppuilor.
Tipul acesta moldovenesc are i el rdcini în

literatura româneasc anterioar, fiindc a încor-
porat în structura lui, într-o msur mult mai mare
decît tipul muntean, cîntece de stea, între care
citeva buci din Psaltirea versificat a lui Dosoftei
i chiar fragmentul desprins din CUitecul lui Constan-
tin Brincoveanu. despre care a fost vorba mai înainte.
Astfel, cîntecul pe care-1 cint trupa la încheierea
prii a treia: Domnul sttu craiu-n ar (rîndurile
251—274 din G. Dem. Teodorescu *)' este Psalmul
94 al Iui Dosoftei, cintarea a 14-a din Anton Pann;
cîntecul cu care trupa deschide partea a IV-a O
pricin minunat di-nceput din lumea toat (rîndurile
275—294 din G. Dem. Teodorescu) este începutul

1 Trefer textul din ediia Ini G. Dem.
pentru e are rîndurile numerotate.

Teodorescu.
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Clnteciiliii lui Constantin Brincoveanu, popularizat

prin colinde i in Moldova i notat în colecia lui

Anton Pann (ed. a IV-a) la cîntareaa 10-a. Al doilea

cîntec al trupei în partea a IV-a: Trei crai de la

rsrit (rîndurile 313—334) este cintarea a 3-a din

Anton Pann; cîntecul imediat urmtor: fr Irod

împrat foarte ru s-a suprat (rîndurile 378—385)

este un fragment din cintarea a 3-a a lui Anton

Pann. rîndurile 35—44; ultimul cor la trupei din

partea a IV-a: Craii dac au plecat, steaua iar s-a

artat (rîndurile 451—462) este o jumtate din

cintarea a 9-a la Anton Pann; corul pe care-1 into-

neaz trupa la începutul prii a V-a: în oraul

Vitleem, venii boieri s vedem (rîndurile 476—505)

este cintarea' a 5-a din Anton Pann, i, in sfirit,

încheierea (rîndurile 757—777) Venii cu toii dim-

preun s ne facem voie bun, este psalmul 94 din

Dosoftei (în colecia lui A. Pann: cintarea a 13-a).

Aproape toate prile cîntate ale trupei, adic a

asea parte din urzeala Vicleimului moldovenesc sunt

astfel cîntece de stea preexistente.

Miezul conflictului dintre Irod i cei trei magi

are i el legturi cu vechile texte care circulau în

manuscripte prin Moldova. Este aceeai prezentare

a magilor la curtea lui Irod, aceeai mînie a acestuia

cînd 'afl de naterea Mîntuitorului, aceeai încer-

care de a-i amgi: «Mergei de-1 aflai i. viind,

m-ntiinai, s merg s m închin i eu ca unuia

Dumnezeu », aceeai revolt a crailor cînd afl gîn-

durile ucigae ale lui Irod, acelai blestem. Uneori

textele se suprapun în chip surprinztor:

Textul in proz

« IROD. Eu sînt Irod împrat
carele pe cal am înclecat,

sabia în mân am luat, în

Vitleem am intrat, patruspre-

zece mii de coconi mici am
tiat i tot pmîntul s'a cu-

tremurat. »

Textul versificat

« Eu sînt Irod împrat
Ce'n Vitleem am intrat,

Sabia'n min am luat,

Muli coconi mici am tiat.

Pmîntul s'a tremurat. »
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Versiunea ardelean a fost publicat întiiai
data de Petru BncO din Rinari, la Sibiu, în

1875. în prefaa crii sale, Bncil ne d o indi-

caie preioas:

« In ziua naterii lui Christosu — ori dup limbagiulu
populam la Crciunu, este usitatu din vechime, ca tinerimea
nostra colara — sî mai cu sema invetiaceii de pre la scolele
populare — sa colinde pre la conlocuitorii loru cei avui — .

»

Versiunea lui Bncil, care are i ea o intrig
dezvoltat, vdete mai clar decît celelalte factura
crturreasc. Limba textului se resimte de influena
direciunii latiniste, preconizat de intelectualii arde-
leni ai timpului, în cuvinte ca: servul, se preumbl,
vigilia-caraula, intorna, indignata, finetia, delicatelia,

fora... Ca structur, este degajat din formele de
Vicleim anterioare. De altfel, autorul însui ne spune
in prefa c a ales « la fiecare pies de produciune,
cmturile cele mai corespunztoare i mai conforme
cu însemntatea acestor mari i strlucite srbtori »

i c « produciunea prezent este o imitaiune local
pe care parte o am mai îndreptat i pe alocurea parte
o am compusu din nou ».

Drama începe cu cîntecul de stea O ce Peste

minunata in Vitfleem ni s-arat, în versiunea arde-
leneasc. Irod st pe tron. « Malchu servul su se
preumbl, ca vigilia-caraul, cu sulia pre dinaintea
lui». Se aude btînd cineva la ue. Este Iosif i
Mria, care, pornind din Nazaret s împlineasc
porunca Coarului, au poposit în Ierusalim, i,
negsind nicieri sla, au venit la curtea lui Irod
s-1 roage a-i primi. Irod se înfurie de aceast îndrz-
neal i-i ia la goan. Pe cînd acetia pleac, trupa
cînt în cor «Azi naterea ta Hristoase, Pre Adam
din iadu'l scoase ».

Actul al II-lea reprezint petera cu un prunc în
iesle; lîng el, Iosif i Mria; în apropiere de peter,
trei pstori culcai: Coridon, Acteon i Miron.

'

îngerul cînt imnuri de slav Mîntuitorului,
îndemnînd pstorii s se detepte i s porneasc
la « Vitfleemu ». Cel dintîi trezit, Coridon, deteapt
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cu greu pe tovarul su Acteon « cel somnosu »

i pe Miron. Pstorii zresc cu mirare, scoborînd

din ceruri, cete de îngeri cu fclii aprinse, cintînd

versuri minunate. Hotrsc cu toii s plece spre

peter ca s se închine i s aduc i ei, dup rîn-

duiala pstoreasc, daruri, fiecare dup puterile lui:

unul doi miei, altul un berbece, altul un ca. Cortina

cade peste actul al II-lea i corul cînt « In oraulu
Vifîecmu, venii cretini s vedemu ».

în actul al III-lea, Irod st pe tron; «vigilia-cara-

ula se preumbl cu sulia »; în stînga lui Irod. arhie-

reul Ozias, avînd pe mas o carte mare. Ceva mai
departe, magii, cari pierduser steaua ce le lumina

calea, se sftuiesc intre ei s întrebe pe Irod dac
tie unde se afl Isus. Dar acesta abia afl c s-a

nscut o « fa dumnezeiasc » în împria lui i,

înfuriindu-se, întreab pe arhiereul Ozias despre

aceasta. Ozias rsfoiete cartea de pe mas i aduce
înaintea lui Irod vechile profeii ale scripturilor

despre Mesia. Irod, crezîndu-i ameninat tronul,

se preface c s-a linitit i roag magii ca, dac-1
vor afla, sa se întoarc pe acelai drum i sâ-i comu-
nice i lui unde l-au aflat, pentru a se duce sa se

închine i el. Magii îi îneleg îns gîndul i-1 blestem.
Irod se înfurie, scoate sabia repede i o învîrtete

deasupra capului lui Baltazar. Magii se înspimint
i-1 blestem. Irod, i mai ru îndîrjit, d porunc
s se omoare pruncii.

Actul ultim, al IV-lea, înfieaz petera cu prun-

cul in iesle; alturi, Iosif i Mria. Magii, cluzii de

stea, vin s se închine pruncului, aducînd in dar

aur, smirn i tmîie. Dup ce btrînii crai se por-

nesc la drum, îngerul îndeamn pe Iosif i pe Mria
s fug cu pruncul în Egipt, pentru a-1 feri de urgia

lui Irod.

- A doua pies publicat de Bncil în acelai

volum, « corespundiatore pentru copii, cari se producu

din casa in casa », este o simplificare a celei prece-

dente. Spectacolul se deschide ingenios. îngerul, cu

stema pe cap, intr în cas i întreab gazda dac
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primete « s fac pomenire pentru a lui Hristos
venire », apoi sun din clopoel i întreaga ceat
intr înuntru, cîntînd în cor: « In oraul Vitfleem,
venii cretini s vedem ». Irod se aeaz pe tron,
magii se înfieaz înaintea lui i-i aduc la cuno-
tin ivirea stelei i naterea Mîntuitorului. Irod
întreab pe arhiereul Ozias, care, rsfoindu-i cr-
ile, întrete spusa magilor. Irod, ascunzindu-i
minia, vrea s amgeasc magii, dar, convins c
acetia nu vor mai da pe la curte, d porunc s
se omoare pruncii. îngerul se arat magilor pe care-i

duce la «Viftleem», unde ei ingenunchie i aduc
daruri Mîntuitorului.

Aceast pies este nu numai o prescurtare a
dramei celei mari, dar are cu ea i pri identice, de
ex. episodul dintre Irod i Ozias:

Drama în 4 acte

«IRODU. Ozia! tii tu
undeva s scrie

Despre aceast prorocie?
OZIA. Mie par'c-mi vinu

aminte
Nesce prorocesci cuvinte
Ba eu sciu foaia i locul
C zice Valauam prorocul
C o stea aa vestit
De el este prorocit »

Drama într-un act

« Ozia tii undeva s scrie

Despre aceast prorocie?
Mie par'c-mi vin'aminte

Nesce prorocesci cuvinte
Ba eu sciu foaia i loculC zice Valaamu proroculC o stea aa vestit
De el este prorocit »

i astfel întreg pasagiul. La fel, încheierea piesei

a Il-a (p. 45—-46), adorarea magilor, reproduce
cuvmt de cuvînt, textul respectiv din actul al IV-lea
al primei drame:

«MELCHIOR. Eu Melchiorm numesc
(bis)

Cu aur '1 druiescu

VALTASAR. Eu m numesc
Valtasaru

(bis)

Tumîia i aduc dam »

« Eu Melchior
(bis)

numesc

Cu aur '1 druiescu

Eu m numescu Valtasar
(bis)

Tmîia i aduc daru »

s.a.m.d.
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In sfîrit, cîntarca cu care se deschide drama reli-

gioas aranjat pentru copiii mici, hi oraul Vitfleem,

este cîntarea a 4-a din colecia Auton Pann.

Forma cea mai dezvoltat a tipului ardelenesc

o gsim în Vitflaimul cules în 1922 de Tache Papa-

hagi în Maramure, în comuna Ieud, de la steanul

Gavril Ple de 49 de ani. Manuscriptul, un caiet

de 33 de file, aparinuse învtorului Petru Bil.

decedat în 1904. Textul are evidente legturi cu

versiunea precedent, dar prezint în acelai timp

interesante prelucrri i amplificri. Este alctuit

din— nu mai puin— opt acte.

In actul I, îngerul Serafim prevestete Mriei
naterea lui Isus; in actul al II-lea, Iosif cere mîna

Mriei i aceasta, cu sfatul lui Dumnezeu, trimis

printr-un înger, primete; în actul al III-lea, Iosif,

aflînd c Mria e «troas» voiete în ascuns s o

prseasc, dar îngerul îi destinuie taina divin

a concepiei imaculate i Iosif, uurat, joac cmtînd:

«Von der Fenster bis inm tir,

Tanz der Iosif sion goadril,

De la fereastr la u,
Joac Iosif rotilue,

Bine-mi pare, vai, vai, vai!»

în actul al IV-lea, urmind porunca Cesarului de

a se înscrie în oraul strmoesc, pleac cu Mria
spre Viflaim. Actul al V-lea se aseamn în /linii

mari cu actul I al versiunii precedente. Iosif i
Mria cer sla mai marelui sinagogii, lui Isahar,

apoi judectorului i « altor neamuri de boieri »,

cari îns îi iau la goan. In actul al Vl-lea apar

cei trei pstori — Acteon, Coridon i Miron. Pstorii,

ca si în precedenta— dorm, cînd deodat se aude

cîntînd corul îngerilor. Cel dinii, Acteon, trezindu-se,

deteapt pe ceilali i, vzînd cu toii îngerii scobo-

rînd din cer spre peter, pornesc într-acolo. Actul

al VM-lea se petrece în iad. « Inspectorul » dracilor,

« ispravnicul » lor, « îneltorul » i Sarsail in sfat

cum s-1 piard pe Mîntuitor, i hotrsc s se duc
la Irod ca s-1 amgeasc. In actul al VUI-lea,

2*3
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sosirea magilor: Valtazar (craiu verde), Melc'hior

(craiu rou) i Gaspar (craiu negru), cari, aducînd
vestea naterii Mîntuitorului, se roag de Irod s
le vin în ajutor, fiindc au pierdut steaua care-i

conducea

:

.« Noi, în semn de mulumit,
i-orn mai face o vizit. »

Irod, dup ce-i potolete mînia, îi roag s se

întoarc pe acelai drum i s-i spun i lui unde
l-au gsit pe Hristos, ca s mearg s se închine i
el. Led i doi soldai care, chipurile, s-i cluzeasc
in ara lui, dar care în realitate s ispiteasc lucrurile.

Craii se despart îns pe drum de cele dou unelte

ale lui Irod i merg singuri la peter, aducînd Mîn-
tuitorului daruri. îngerul se arat crailor i-i sftu-
iete s se întoarc pe alt drum. Irod, vzînd c
nu mai vin craii i ispitit de diavoli, chiam pe
mai marii sinagogii de la care aflînd c Hristos

s-a nscut în Bethleern, d porunc s se ucid
toi pruncii din « Viflaim ». In ultimul act. Irod

este luat de diavoli, care nu vor s-1 cedeze nici

morii, ci îl duc în Iad în timp ce îngerul mîngîie

mamele nenorocite, vestindu-le c pruncii lor, care

au murit pentru Hristos, sunt în rai « frai buni cu
îngerii ».

Aceast dram religioas, cea mai complex
dintre toate, ne înfieaz, dup cum s-a vzut,
misterul naterii in toate fazele sale. Ea are ins
legturi evidente cu opera lui Petru Bncil. Actul
al V-lea al misterului maramureean este identic

ca aciune cu actul I din drama lui Bncil, cu deo-

sebirea c Iosif i Mria cer aci sla mai marelui
sinagogii, lui Isahar, nu lui Irod ca în versiunea
Bncil. Actul II, deteptarea pstorilor de ctre
înger, este i el identic cu actul al 11-lea din prima
dram a lui Bncil— i, ceea ce este i mai semni-
ficativ: numele pstorilor, dou neobinuite în ono-
mastica noastr, dar menite s aduc o not de exo-

tism, sunt identice: Âcteon, Coridon i Miron.
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Un vicleim grecesc la 1882, în Chiinu. De

la noi pare s fi împrumutat Vicleimul grecii

din Basarabia. în preioasa bibliotec a d-lui

D. Russo, profesor de filologie bizantin la Uni-

versitatea din Bucureti, se afl un
^
interesant

manuscript — unic in felul su pîn acum —
intitulat: * -

'Hp&STj Stoc/g!. 7toXlti.xoI mjVTsOev-rs^ utto SiSaa-

xaXov Siratipov Ntxo^Sew, TovtaGevTE;; Seforo 'Icoavvou

Mouatxau Bu^avTtvou xari tJieXwSvjSevTs xaT&ToKiav-

piov, tw 18221x21 tvj 25 Asxqxpptcu (Irod, stihuri politi-

ce alctuite de dasclul Stavros din Nicomedia, intonate

de compozitorul IoanVizantiosi puse in melodie în Chi-

inu, la anul 1822, in 25 decembrie). Textul pe care d-1

profesor D. Russo a binevoit a mi-] pune la îndemîn,

într-o copie fcut de d-oara Ariadna Camariano,

pentru care le aduc i aci mulumirile mele, este

necomplet: lipsesc din manuscript ultimele pagini,

în fragmentul pe care-1 avem, persoanele care iau

parte la aciune sunt: Irod, cei trei magi, sfetnicii

lui Irod i ostaii. Piesa începe cu ivirea stelei mira-

culoase care aî curiozitatea magilor. Acetia,

amintindu-si de vechile profeii, pornesc dup stea

în cutarea noului nscut pentru a i se închina,

adueîndu-i în dar aur, smirn i tmîie. Ajungînd

la curtea lui Irod, acesta îi ispitete i, aflînd c
este vorba de un împrat nou nscut al iudeilor,

îi roag ca, dup ce-1 vor afla, s treac pe la curtea

lui i s-i spun unde l-au aflat, ca s mearg
s se închine i el. Magii ins nu se mai întorc i
Irod, sftuindu-se cu demnitarii si, trimite ostai

în Vicleim ca s ucid toi copiii de la doi ani

în jos.

în desfurarea acestei drame religioase, se

întrees îns i accente naionale greceti, ca de exem-

plu o od pe' care magii o cînt in cinstea arului

Alexandru, protectorul Eteriei i al lui Ipsilante.

Poate o influen româneasc s fie i in unele

tipuri de Vicleim unguresc. D-1 G. Popa-Lisseanu a

studiat o versiune de Vicleim unguresc unde apar
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ciobani care poart numiri româneti i griesc
cuvinte româneti 1

.

în rezumat, Vicleimul apare la noi în ultimele

dou decenii ale secolului al XVIII-lea, într-o form
rudimentar, împletit în manuscripte cu cîntrile
de stea. Singur, nu apare niciodat. Din forma prim
— prezentarea magilor i dialogul lor— încadrat
în cîntece de stea, s-au dezvoltat pe rînd, prin acti-

vitatea crturarilor mruni ai neamului, trei tipuri

principale, în cele 3 mari inuturi ; Muntenia, Ardealul,

Moldova. Activitatea de prelucrare a Vicleimului
nu s-a încheiat nici azi. Varianta publicat, de pild,
în zilele noastre, de Nicolae Ferr, « cantordocinte »

a ieit din combinarea versiunii mimtene, publicat
de G. Dem. Teodorescu, cu versiunea ardelean a lui

P. Bncil (compar de exemplu pp. 14—16 din
Bncil i Ferr cu încheierea din G. Dem. Teodores-
cu); textul publicat de dl. Victor Ion Popa— cel

mai bun— se reazim pe versiunea moldoveneasc
publicat de G. Dem. Teodorescu i de Burada.

De unde a venit ideea Vicleimului la noi? Nu
este uor de rspuns. Grecii, dup informaiile pe
care le datorez d-oarei M. Ioanidu de la Arhivele
de folclor ale Academiei greceti din Atena i d-lui

dr. G. Megas, directorul Arhivelor, nu-1 au — i
nici bulgarii nu-1 cunosc decît în inuturile înveci-

nate cu Serbia. Biserica ortodox, care a fost refrac-

tar la introducerea sculpturii în biseric a socotit

ca o impietate punerea în scen a dramei evanghe-
lice. Misterul religios e deci la noi de obîrie apusean
i se leag de misterul celor trei magi ai evului mediu.
Dintre popoarele învecinate, îl au rutenii, care l-au

primit de la poloni, i popoarele care au trit în

aceeai sfer cultural, în vechea monarhie habsbur-
gic: saii, care l-au luat de la germani, italienii,

care l-au motenit din evul mediu, ungurii care, dup
cercetrile folcloritilor i etnografilor lor, l-au primit
de la italieni i, în sfîrit, sîrbii din inuturile adria-

1 Graiul românesc, VII, 1933, pp. 27— 31,
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tice i din Banat. Cercetri recente, asupra crora

îmi atrage atenia d-1 profesor dr. Petar Kolendic

de la Universitatea din Skoplije, au dovedit c sîr-

bii din Banat au primit la începutul veacului al

XVIII-lea influene ruseti în jocul Vicleimului 1
.

Este greu de spus de unde au luat ai notri ideea

de a introduce în cintecele religioase de Crciun gru-

pul celor trei regi magi. Un lucru este ins sigur dup
cercetrile de mai sus, c o dat aceast floare a

misticismului popular rsdit pe pmînt românesc,

ea a avut o dezvoltare proprie. Influene strine

in dezvoltarea ei, firete c au fost. Numirea pe care

o poart Vicleimul în Banat, vertep (de la rus,

wpTHik = peter) dovedete o influen ruseasc

venit prin sîrbi. De alt parte, crturarii ardeleni

au putut gsi sugestii i în materialul celorlalte

popoare conlocuitoare. Aa, de exemplu, într-un

Vicleim ssesc, Hcrodes, întîlnim scenele pe care le

cunoatem din Vicleimul lui Bncil: pstorii ador-

mii pe care-i trezete eîntecul îngerilor i scena în

care Irod, dup vizita magilor, cere marelui preot

s cerceteze scripturile 2
.
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CÎNTECE DE STEA

Culegerea de cîntece de stea a lui A. Panii, ap-
rut în 1830, cci o ediie din 1822 se pare ca n-a
existat, nu este întîia colecie publicat de colinde
religioase. Cu o sut de ani aproape, înaintea lui Pann r

în 1747, aprea în tipografia de pe ling scaunul
eparhial din Rîmnic, un Catavasier x

, tiprit cu chel-

tuiala episcopului Climent i cu munca popii Mihai
Athanasie Popovici. La sfîritul crii, dup Pasca-
lie, s-au adugat i cîntece de stea: « stilurile ce le

cînt copiii cînd umbl cu steaoa în seara naterii
lui Hristos » i pe care — spun tipografii -^ « pre-

curmi le-amu gsiii, aa le-amu i tipriii, cumu
s-au obicinuit, a s cînta ». Stihurile tiprite:

1
I. Bianu si IN. Hodo, Bibliografia româneasc veche,.

II (1910), pp. 96-98, nr. 252.
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« Steaoa de sus rsare
Ca o tain mare.
Steaoa strlucete,
Pre Hristos vestete.

Steaoa îi d raz
Pre maghi îi lumineaz»

este cîntarea a doua din Anton Pann. Printr-o

circulaie de un veac îns, cintecul a fost prelucrat

i a ajuns în colecia lui Pann într-o form mai

simpl, mai clar i mai artistic.

Dup aceste stihuri, Catavasieriil public i ora-

ia pe care copiii, rebegii de frig, o recitau intrînd

în casele înclzite i luminate ale gospodarilor, în

noaptea Crciunului: « Dumneavoastr, cinstii boia-

ri, aceasta iaste steaoa, de care au proorocit mai

înainte verhovnicul Valaam, zicndii c va rsri

o stea din Iacovu. . . »

Dup Catavasieriil de la Rîmnic, o sut de ani

mai tîrziu un « învttoriu bnean » Ioan Tmco-

vici, publica la Buda în 1815, o Carte de cjntân

diwmezeeti. Aceste versuri, menite s fie cîntate

la praznice sau la mas, sunt alctuite dm o suma

de buci dintre care « unele, cele mai puine, sînt

de alii alctuite, dar altele mai multe, care s vad

a fi si necunoscute acele sînt de mine întocmite

si aszate». în ciclul cîntecelor rinduite pentru

naterea Domnului se gsesc multe care, fiind

scrise în ritmuri lungi i greoaie, lipsite în acelai

timp de farmecul adevrat al emoiunu artistice

n-au ajuns pin la sufletul maselor populare, ca

de exemplu:

«Toate limbile plesnii cu mîinile,

Ludai pre Hristos toate neamurile,

Gel ce 'astzi din fefioar s'au nscut
Toat lumea de bucurie s'au umplut. »

Dar alturi de aceste flori artificiale, care n-au

prins rdcini în lirica popular, se gsesc i unele

creaiuni fericite care au intrat in patrimoniul popular

i se cînt pîn azi în tot lungul Ardealului:
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| O ce veste minunat
în Vithleem ni s'arat:C au nscut prunc
Din Duhul Simt
Fecioara curat ...»

-Mai tii'ziu —
- trei ani înaintea lui Anton Pann —

protopresbiterul loan Thomici, in cartea Scutii
învturi pentru creterea i buna purtare a tinerimei
român, aprut în tipografia Universitii din Buda
(1827). public ai el cîteva cîntece de stea i o ver-
siune a Vicleimului. Dar nici una din acestea n-a
avut norocul pe care 1-a avut colecia lui Anton
Pann, aprut într-un mic voluma în' 8°, cu titlul:

Versuri musiceti ce s cîntâ la naterea Mîntuitorului
nostru I<sus> Hs. i în alte srbtori ale anului. Cartea
vestitului cîntre bisericesc i autor de cri populare
a avut un succes neobinuit pentru vremea sa: în
1834 a aprut a doua ediie, în 1846 a treia ediie,
in 1848 a patra ediie. Altele în 1852, 1854 etc. Ea
se retiprete i azi de numeroase case de editur
care prin colportori speciali o rspîndesc in lumea
satelor. De alta parte, culegerile de colinde din dife-
rite inuturi româneti dovedesc cit de departe a
rzbtut pe pmîntul românesc i cit de adînc a
ptruns în sufletul popular culegerea lui Anton Pann.
în Banat, în prile Cohalmului, în munii Mara-
mureului, colindele cu steaua se cînt azi în forma
statornicit de Anton Pann i poate cu melodia
fixat de el.

Bogatul material de manuscripte din Biblioteca
Academiei Române pune într-o lumin nou, nu
numai opera lut Anton Pann, ci i unele laturi inte-
resante ale problemelor pe care le ridic azi aceast
grup a colindelor noastre populare. Gaster, înain-
tea noastr, a artat c apte clntri din colecia
Pann se gsesc într-un manuscript din biblioteca
sa, copiat în 1782, i conchidea c Anton Pann nu
este autorul coleciei. Manuscriptele din fondul Aca-
demiei Române ne dovedesc într-adevr c toate
cîntecele circulau în manuscrise anterioare— unele

2-jO

cu 80 de ani— coleciei popularului profesor de

muzic bisericesc i autor de cri populare. De altfel

nici Anton Pann n-a revendicat paternitatea lor. Dei

prima ediie purta titlul: Versuri musiceti... com-

puse de Anton Pann, totui, în prefaa cu care înso-

ete volumul, dup ce vorbete de vechea datin

«de a se chita versuri în seara naterii Mîntuitorului

nostru îs. Hs. i în alte srbtori», cînd oamenii

se adunau pentru a se desfta, el adaug:

« îns aceste versuri neavîndu-le tiprite, din min în mîn
i din auzite scriindu-le, atît le smintise din calea lor, încît

mai nici un îneles nu avea într'însele. Pre aceste într acest,

chip eu vzîndu-le, m'am îndemnat, i, pe cît am putut,

culegîndu-le, le-am îndreptat, i ca s nu rmîie puina mea

osteneal în deert, le-am dat în tipar dimpreun cu glasurile

lor ».

Este deci clar. Profesorul de muzic al coalei

Naionale din Bucureti le-a cules, le-a îndreptat i

Ie-a tiprit cu melodiile (în notaie bisericeasc):

« De prin lume adunate i iari la lume date ».

Problema cea mai interesant pe care o pune

studiul cîntecelor de stea este cea privitoare la origi-

nea lor.

D-l Gaster— amestecînd colindele de Crciun

cu cîntecele de stea (Lit. pop. rom.— p. 461) conchi-

dea c, precum la germani cîntecele de Crciun

deriv din cîntece bisericeti latine, compuse în

secolul al IV-lea, «tot aa de origine bisericeasc

sunt i cîntecele de stea român, fcute desigur de

dascli bisericeti i de dieci, influenai mai mult

sau mai puin de cîntecele analoage slavone» 1
.

Gaster n-a adus îns în sprijinul acestei teze nici o

dovad si nici o precizare. Martin Lopelmann, în-

tr-un articol despre cîntecele de Crciun la popoarele

romanice, dup ce arat c in Apus colindele de

1 Confuzia este evident cînd Gaster spune vorbind de

cîntecele de stea « acest obiceiu se afl la mai toate popoarele

cretine» (ibidem, p. 460). Se tie c obiceiul de a colinda

cu 'steaua este astzi, în Europa, mrginit la o zona mai

restrîns.
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Crciun deriva din cintecele liturgice, trecind la
domeniul românesc afirm originea popular a colin-
delor noastre, adugind fr s precizeze îns
nimic: « Freilich mogen es hier die Gcistlichen gewe-
sen sein, die dem im Volke umlaufenden Stoffen
die poetische Form geben

»

1
. D-l Al. Rosetti in

Colindele religioase la români, împrind colindele
religioase în tipuri, trage concluzia c, intrueit îi
iau materia din Biblie i din apocrife, sunt de ori-
gine crturreasc.

Cercetrile noastre ne-au îngduit în sfirit s
descoperim prototipele literare ale citorva dintre
ele, prototipe care rin din aurse foarte diferite:
unele din tradiia bizantin ortodox, altele din
literatura latin medieval a bisericii catolice, cîteva— se pare — din literatura ungar de nuan cal-
vin i multe, dup cum se va vedea la locul su,
din chiar tradiiile de cultur ale neamului nostru.

Cîntarea a 17-a i troparele învierii. Cintarea
a 17-a din Anton Pann — Îngerul au alergat i
Fecioarei au strigat..., care dup indicaia dat
de editor însui se cînt la « Rstignirea Domnului »,

este versificarea unui fragment din troparele care se
cînt în biserica noastr chiar în ziua Patelui, dup
cum se poate vedea lmurit din alturarea textelor:

Troparele îrivierei Anton Pann
(ediia prim din 1743, Bu- «îngerul au alergat
cureti) [Cîntarea IX, irmos i Fecioarei au strigat:
1],- O! Tu cea plin de dam,
« îngerul au strigatu cei plin Nu te-ntrista cu amar,
de daruri: curat Fecioar, C fiul tu cel prea si'înt
bucur-te i iari zicu bucu- Au înviat din mormînt
r-te c fiul tu a înviat a i pre mori i-au ridicat,
treia zi din groap i pre Izbvindu-i* de pcat,
mori i-au ridicat. Cîntati noroade cîntati
Veselii-v noroade, lumi- î'n Domnul v veselii,
neaz-te noule Ierusalime, Acum s ne veselim

1 Das Weiknachtslied der Franzosen und der iibrigen
romanischen Volker, Diss. Berlin, 1913, p. 64 i 120. <Desigurc în acest caz, clericii au fost aceia care au dat o form
poetic textelor care circulau în popor>.

c slava Domnului spre tine

au strlucitu.
Salt acum i te bucur,
Sioane, iar tu, curat Ns-
ctoare de Dumnezeu, vese-

lete-te întru înviiarea na-
terii tale. »

Noule Erusaiiine,

C mrirea lui Hristos,

Ca un soare luminos,

Preste tine-a rsrit
'au strlucit prea slvit

Salt Sioane, glas dînd,

i te bucur cintînd,

Iar tu, curat ce eti,

Maica luminii cereti,

Veselete-te curat

De al tu fiu înviat.»

Cîntarea a 3-a din Anton Pann— Trei crai

la Rsrit — înfieaz un curios paralelism cu

colind grecesc pe 'care 1-a publicat P. Aravantino.

dup un manuscript vechi, dar care se gsete repro-

dus si în ediiile populare de cintece pentru naterea

mîntuitorului ce apar azi în Grecia. Iat pentru

documentare textele fa în fat:

Anton Pann

de

un

« Trei crai de la rsrit
Spre stea au cltorit
'au mers, dup cum citim

Pîn'la Ierusalim

Acolo cum au ajuns
Steoa-n nori li s'au ascuns

i le-au fost a s plimba
Prin ora 'a întreba

Unde s'au nscut zicînd

Iar Irod împrat,
Auzind s-au turburat

Pe crai în grab a cliemat

*în tain i-au întrebat

l'spitindu-i vru setos

S afle pentru Hristos

i cu graiu adogat
Foarte lor li s'au rugat

Zicînd: mergei de aflai

Si viind m'ntiinai
S merg s m'nchin i
Ca unuia Dumnezeu. »

Textul grecesc

« *Ex tg Ilepaia sp/ovrat

Tpsîc; ;aâyot \i& "va Supa,

âa-vjp AKi-po to'J? oSt^zi

y/opl va XsC'^7] wpa.
* YTrayouv si; tyjv Br.OAeea. [ih

7c66oy sptoTOuat,

7zo\j h-\'vwrfir} 6 Xpiaro:: '

—?i« pi-:av va t6v eupouat.

Atck Xpurriv coc, vîx.o'jasv 6

BaaiTAEu; "HpcoSr^

aaiaoj- ETapi/Gvixe st* se'-ve

O-rjp'.toSrj-,

Kpâ^st. Tou \iâ.-{Ouc, v- spco-,

—ou 6 XpiaTo vevvâTai;

El? BT.eXsex t)£eupo;jlev ioc h

Tp%(?Tj Sî-va-rat.

-rou? >iy£L, ost? 07riY£T£ &1*

v T&V SUpîJTE

Xl" dt'-pOU TOV TTpOrîXUVTiCfSTS,

sX-rs vi [ioîi slxy)T£.

Atâ vâ Tray] stal auTo va

t&vs ^poaxuvrjCT^. »
*

1 Suaaoyt) S^utoSoiv datidcTOiv TTJg 'Hrrstpou, Atena, 1880, p. 151.

*< Din Persia vin trei magi Ei se îndreapt spre

eu

cu daruri,

O stea strlucitoare îi cal'

uzete, fr s se întunece

o clip.

Bethleem i întreab cu dor

Unde s-a nscut Hristos,

ca s-1 poat gsi.
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Trebuie îns s adaug c, cu toat asemnarea
de texte, s-ar putea ca ambele cîntece s fie indepen-
dente, întrucît amîndou sunt o parafrazare în
versuri a textului evanghelic.

Dar dac unele cîntece religioase se leag de
tradiia ortodox, altele au fr îndoial un proto-
tip occidental si ne duc spre tradiia liturgic a bise-
ricii catolice.

Stabat 3Iater dolorosa. Cîntecul din colecia
lui Pann: Jalea Maicii Domnului nu este
altceva decit celebra secven din liturghia celor
apte dureri ale Sfintei Fecioare, care se cînt în
biserica latin in Duminica Patimilor i la Adormi-
rea Maicii Domnului (15 septembrie), dup cum se
poate vedea din compararea textelor.

Anton Pann

« St Maica amar plîngînd
Ung cruce Icrmînd
Pre Fiul în chin vzînd

Inima ei s rumpea
Sabie o ptrundea
De durere s rnea

O! eît de mult s întrista
Cit de jalnic s vita
i dintru adine ofta

Ol Maica celui cerescF i eu s m rnesc
i cu tine s jelesc

F-m ling cruce-a sta
Cu dureri a m'ntrista
Din chinul lui a gusta

Versiunea latin
Text Muratori

« Stabat Mater dolorosa
Juxta Crucem lachrymosa
Du ni pendebat Filius

Cujus animam gementem
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigenti

Mater
Fac me vere tecura fiere

Crucifixe condolere
Donec ego vixero

Fac me cruce custodiri
Morte Christi praemuniri
Confoveri gratia...

Cind a auzit de Hristos cum spune scriptura»,
împratul Irod (Irod) le spune «voiduceti-v
Imediat s-a turburat si a s-1 gsii
devenit ca o fiar. închinai'v în faa lui i
li cheam pe magi i-i întrea- venii s'-mi spunei,
bâ«umdes-an-scut Hristos?» Ca s m duc i eu s m
Un Belhleem l-am gsit închin lui.!»
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i cind trupu-mi va muri
Sufletul a-mi dobîndi

în raiu de a lcui! »

Quando corpus movietur

Fac, ut animae donetur
Paradii gloria. Amen.

»

Prototipul latin, Stabat Mater, este atribuit in ge-

nere de istoricii literari, clugrului poet Jaeopone da

Todi, care l-ar fi scris în amurgul vieii sale, intre

1302 i 1306. Inspiraia înalt, de un misticism p-
trunztor, precum i melodia grav i opac, trans-

mis peste veacuri' a ispitit talentul multor muzi-

cani celebri: Palestrina, Pergolesi, Rossini. Verdi,

Scnubert, Dvorak cari au recompus muzica si au

aranjat-o pentru cor i orchestr l
.

Pe ce cale a ajuns aceast floare a misticismului

italian din evul mediu între colindele noastre? Nu
vd decît una singur: contactul românilor ardeleni

cu Roma. Unele manuscripte din Biblioteca Acade-

miei Române (nr. 4183, f. 14) ne dau indicaia

preioas c aceast cîntarc se obinuiete la « rs-

tignirea Mintuitorului nostru », deci în aceeai zi ca

sî în biserica apusean.
Un alt izvor de cîntece religioase din care s-au

adpat pe vremuri crturarii mruni ai neamului

nostru pare s fi fost literatura ungar de nuan
calvin. Se tie c înc din veacul al XVI-lea, pe

vremea lui Coresi, s-a tiprit în cercurile româneti

care stteau sub influena calvin, prima încercare

de traducere a Psalmilor în versuri, traducere ce

ne este cunoscut dintr-un exemplar descoperit în

scoarele unei cri tiprit în 1516 i legat în

1601,' la un anticar din Budapesta, de Sztripszki

Hiador. Traducerea e fcut dup un text ungu-

resc, iar psalmii, aezai dup normele obinuite în

bisericile calvine, erau destinai, se pare, a fi cîntai-

Obiceiul de a cînta în biserici— potrivit de altfel

si cu vechea tradiie a cretinismului— s-a conti-

nuat i în veacul urmtor i era rspîndit mai ales-

1 Vezi pentru aceast chestiune mai pe larg C. H. Bitter

Eine Studie zum Stabat Mater, Lcipzig, 1883, p. 6 si urm
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in Banat, unde reforma avea rdcini mai adinei.

Un document din 1657 \ prin care Susanna Lorantffy
întrete regulamentul coalei reformate româneti
din oraul Fgra, glsuiete rspicat în aceast
privin, vorbind de îndatoririle profesorilor:

« ii înv pe copii s cînte românete, dup obiceiul
bisericilor din Caransebe i Lugoj cu adaosul c acestea
— cmtrilc— trebuie s Ie scrie cu litere romaneti». « S
se duc sîrguincios la biserica româneasc, la deprinderea
celor sfinte, îndeosebi în duminici i srbtori, apoi la
înmormîntri, dac e poftit cu întreaga scoal, si s cînte
cintriie româneti dup obiceiul din Caransebe i Lugoj,
l'cînd el însui pe cantorul sau ducînd glasurile».

Sub imboldul acestor preocupri s-au tradus
in Banat, alturi de Psalmi, i alte cintece religioase.

Vm manuscript din veacul al XVII-lea, descris de
d-1 N, Drganu, în omagiul Frailor Alexandru i
Ion I. Lapidata la împlinirea vîrstci de 60 de ani,

XIV, IX, MCMXXXVI, Bucureti, 1936, pp. 279—
301, cuprinde, in afar de psalmii versificai, un
•ciclu destul de important de cintece ungureti cu
traducere româneasc, repartizate în urmtoarele
trrupe: « laude de Crciun; laude pentru AnuTnou;
laude pentru patimile lui Hristos : laude pentru
Pati; laude pentru înlarea lui Hristos si laude
pentru Rusalii». Probabil c acest manuscript de
imnuri religioase fcea parte din repertoriul muzical
al profesorilor de la colile reformate româneti
din Ardeal. Literatura aceasta nu ne este bine cuno-
scut; textele n-au fost înc publicate i poate nici

descoperite, dar nu este exclus ca din aceste cintece
de slav pentru srbtori s fi ptruns motive i
imagini i în literatura colindelor populare.

1 Publicat, in traducere româneasc, de I. Lupa în
Revista general a invmîntului, iunie 1924, p. 442, dup
originalul unguresc aprut în Magyar Protestanus Egyhdz-
tdrtenete Adattdr, Budapesta, 1910, pp. 112— 118. Cf. si

Ilevista istoric, 1923, p. 187.

înainte de a trece la sursele româneti, trebuie

s observm un lucru: colecia lui Anton Pann este

un mozaic de cîntri disparate la prima vedere,

cci în afar de imnurile de slav pentru marea

srbtoare cretineasc, pe care copiii o vestesc

cu steaua luminoas, ea mai cuprinde motive

inspirate din Vechiul Testament, accente de adînc

tristee pe care le trezete gîndul morii, un fragment

de vechi cîntec românesc cu caracter istoric. Anton

Pann intitulase prima ediie: Versuri musiceti ce

s cîniâ la naterea Mintuitorului nostru îs. Hs. i
în alte srbtori ale anului, iar în prefa spunea c
a mai alturat « i cîteva versuri politiceti care

socotesc c nimnui nu vor fi spre vtmare ».

El avusese grija s indice la fiecare cîntec i srb-

toarea cînd trebuie cîntat. în ediiile ulterioare

îns, el a ters aceste indicaii i a schimbat titlul

în Cintece' de stea. Cartea lui, bucurîndu-se de o

mare popularitate i fiind rspîndit în toate inu-

turile româneti, a alctuit un fel de canon i consti-

tuie pîn azi' repertoriul muzical al micilor colin-

dtori.

Colecia lui Anton Pann este, astfel, alctuita

din mai multe cicluri. Unele sunt cintece religioase,

obinuite la diferite srbtori. Astfel, cîntarea a

9-a' din Anton Pann: Moise i Aaron, amîndoi

ineau d-un tron, este indicat în prima ediie i în

msse. ca trebuind s se cînte în ziua de 4 septembrie,

cînd biserica noastr prznuiete viaa i faptele

acestor patriarhi. Cîntarea a 7-a din Anton Pann:

Doamne Isuse Hristoase tu ne eti zri prea frumoase

era destinat la înlarea sfintei cruci. Cîntarea:

Slav s-aib nesfîrit Dumnezeirea-ntreit la

Duminica Sfintei Treimi. Astzi cel prea ludat,

îngerul marelui stat se cînta în « sfînta i marea Joi,

dup splatul picioarelor»); losif vindut de fraii

si se cînta în « sfînta i marea Luni la pomenirea

sfîntului si curatului losif cel prea frumos, fiul

2.*» fi
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lui Iacov ». Cîteva cîntece de stea nu se leag de nici

o srbtoare religioas i apariia lor la naterea

Mîntuitorului pare curioas la prima vedere.

Nunta din Cana Galileei. Cîntarea a 9-a din co-

lecia lui A. Pann — Nunta din Cana Galileei —
în 'care se povestete cum Mîntuitorul, invitat

la nunt, a venit cu « maica sa » i vzînd vinul

pe sfîrite, a cerut 6 bui cu ap pe care le-a

blagoslovit i le-a transformat în vin — nu este nici

ea o creaiune care la origine s fi resfrînt bucuria

sufletului popular pentru srbtorirea naterii Mîntu-

itorului. Cci ce legtur logic putea stabili poporul

între nunta din Cana Galileei i între naterea

Domnului? Este evident c versurile nunii trebuiesc

raportate la un alt eveniment din viaa poporului

i într-adevr, în unele manuscripte din Biblioteca

Academiei Române, ca de pild nr. 3255, copiat de

un Radu Trogeanu pe la 1863, Nunta din Cana

Galileei se gsete, alturi de Jalea turturicii între

« cînturile ce se cînt la nunt ». în alte manu-

scripte, ca de exemplu într-unui din Banat (nr. 3241,

f. 3. v.), cîntecul se încheie cu o strof final, care

lipsete la Anton Pann, dar vdete caracterul

ocazional al cîntecului, legat de atmosfera de voie

bun i umor a nunii:

« S fii cu toi sntoi
A ne asculta bucuroi
Voi s zic acum amin
S dea nun un ivpt (sic) de vin î »

In folclorul popoarelor slave sud-dunrene,

cîntecul acesta nu este cunoscut. în literatura

popular neogreac se gsete o creaiune de factur

crturreasc, culeas din gura poporului în inutul

Pontului, care se cînt la ceremonialul nunii i
unde, în patru versuri iniiale, se face aluzie la

nunta din Cana Galileei:

25 S

« 'Apx^v otccv eoXoY^oev Kupio 6 G*E6q \j.tx.c,

t6v 7tp&TOV Y^txov Tt^xtov tov ev Kava t) Ko'kzi,

(âavei 6 vout; [xoo va zXtzS» Sta toui; veovu^cpout;

ai5x6 TcpwTOV xal a^Lov xai t1(Uov tov Yafi-ov» 1 *

dar dup aceste versuri urmeaz rugciuni ctre

Domnul ca s aib în paza lui pe tinerii cstorii,

accente de preamrire a Mîntuitorului i a tainei

cstoriei, i în sfîrit, cîntecul se încheie cu urri

de noroc ctre tinerii cstorii. Deosebirile între

textul grecesc, care, dup cum se vede, are un caracter

liric, i între versiunea noastr, care are un caracter

epic, sprijinit pe versetele Evangheliei, este prea

mare pentru a considera cîntecul grecesc ca prototip

al versiunii româneti.

Versuri de înmormîntare în cîntecele de stea.

i mai curioas este, în zilele în care poporul srb-
torete naterea Mîntuitorului, apariia între imnurile

de slav a unui ciclu de cîntece care dau glas durerii

adînci, trezit de gîndul morii apropiate. Aceste

versuri, prin cuprinsul lor, nu numai c sunt strine de

atmosfera de voie bun i de veselie care învluie

srbtorile Crciunului, dar sunt la originea, .lor

cîntece de înmormîntare, create i puse în legtur,

mai tîrziu, cu naterea Mîntuitorului.

Cîntrile 18: 'Adam dac au greit (citez dup
ediia din 1848), 20: Acum ceasul mi-a sosit i lumea

am prsit— cu viziunea iadului i a raiului i 22:

O, amar i grea durere — rmas bun în ceasul morii,

sunt versuri crturreti care fceau parte la origine

din ritualul înmormîntrii i care au venit s se

suprapun peste vechile bocete ale maselor populare.

Materialul din depozitul Academiei învedereaz pe

1 D. I. Iconomidis 'Ap/etovllov-rou. EuYYpaîi[xaTT£pioStx6v,

ex.SiS6{xsvov U7t6 ir\c, E7TLTpoTc^t; 7rovTi,axwv fj-eXeioiv, I, Atena,

1928, pp. 172 — 173. Cf. i AaoYpcccpta IX, p. 255 — 257.

* < La început, cînd Domnul Dumnezeul nostru a bin-

cuvintat prima nunt sfînt în oraul Cana, sufletul meu
m îmboldete s le spun noilor cstorii de aceast prim
i de pre i sfînt nunt. >
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deplin aceasta: copitii unor manuscrise, ca bun-
oar al nr. 4153, le copiaz cu titlul: « versu la

mori » sau « vers ce s cînt la mori » (nr. 836, f.

24, r. i v.) i ne dau indicaii precise ca acestea:

« veru' ce s-au cîntat la îngropciunea preotesei

Veroiiica Todea din apu ». Manuscriptul a fost

chiar al unui membru din familia decedatei: preotul

Ioan Todea din comuna Tunii, comitatul Tîrnavei

Mici. Din ciclul acestor cîntece obinuite la înmor-

mîntare face parte i cîntecul sau versul lui Adam,

de care m-am ocupat in volumul întîi i care e inspirat

din legenda despre zapisul primului om cu Satana.

Introducerea acestui cîntec între colindele de Crciun

este explicabil pentru mentalitatea popular, for-

mat într-o epoc de adînc religiozitate i modelat

de cercul legendelor apocrife. Adam este primul om
care, dup izgonirea din rai, încheind pactul cu

Satana pentru a lua în motenire pmîntul, i-a

juruit sufletul su, i al celor ce se vor nate din sine,

Satanei. Mîntuitorul a sfrîmat pactul, izbvind

omenirea de pcatul primitiv. Era dar firesc ca, în

ziua în care poporul srbtorete naterea Domnului,

s-i poarte gîndul i ctre strmoul omenirii,

scpat din robia iadului prin jertfa Mîntuitorului.

Versul lui Adam a început astfel s se cînte nu numai

la mmormîntri, ci i în zilele de Crciun. Ptrunderea

cîntecului lui Adam in ciclul colindelor a atras dup
sine i alte « viersuri » de înmormîntare în care se

pun în contrast frumuseile raiului cu chinurile grele

ale iadului (cîntarea 20) sau în care se exprim
nelinitea sufletului în ceasul morii i teama de a

nu fi prvlit în muncile infernului (cîntarea 23).

Aceast evocare a morii i a judecii din urm
este, pentru mintea sntoas i echilibrat a poporu-

lui nostru, ca un îndemn instinctiv la cumptare i
înfrînare în zilele de praznic destinate petrecerilor.

« Aa ne griete Domnul
S ascultm, cu tot omul
C în lume este moarte
Grea. nemilostiv foarte.. » (Prorocire)

2GO

Apropiat prin natura cuprinsului de acest ciclu

este i cîntarea a 10-a din colecia lui Anton Panii:

O pricin minunat.

Cîntecul Iui Constantin-Yod Brîncoveanu. Cîn-

tarea a 10-a din colecia lui A. Pann, O pricin,

minunat, care aduce în atmosfera de voie bun
a colindelor privitoare la naterea Domnului,

cintate de glasurile argintii ale copiilor, un ecou

de tristee al morii eterne, pare i ea o apariie

curioas la prima vedere. De fapt, cîntarea a 10-a

în întregul su, precum am mai spus-o i la

cursuri, se gsete a mai fi i începutul unui vechi

cîntec btrînesc', de origine crturreasc, privitor

la tragedia lui Brîncoveanu, decapitat împreun

cu cei 5 copii ai si, Cîntecul lui Constantin Vod.

Textul a fost publicat într-o versiune din 1809 de

I. Bianu în Buletinul Comisiunii Istorice a României,

I (1915), pp. 309—314. O versiune mai veche îns,

din 1778, se pstreaz în ms. nr. 1620, f
. 50, tot din

Biblioteca Academiei Bomâne. Spre a învedera

identitatea colindului cu începutul Cîntecului lui

Constantin Vod dm mai jos, în paralel, textele

dup versiunea lui A. Pann i dup versiunea me-

dita care se apropie mai mult de textul lui A. Pann

:

Anton Pann Ms. nr. 4730 f. 7.

« O pricin minunat « O pricin minunata

D'inceput din lumea toat Ce au fost în lumea toata

D'inceput si din vecie D'inceput i din vecie

Precum i 'la carte scrie, Precum i la carte sene

C e lumea'neltoare
i foarte amgitoare
C'neal i amarete
i pre toi îi prilastete

Ales pre 'cei bogai foarte

De nu mai gîndesc la moarte

;

C vorbesc din avuie
i s in în semeie
Ca cîn'd tot o s triasc
Si lumea s moteneasc
i cînd în cea dup urm,
Viata dac li se curm,

C îi lumea'neltoare
i foarte îi trectoare
De-i face i-i amgete
i pre toi i prislstete

Pre domni i pre împrai
i pre cei ce sunt mai tari

De-i vroete în avuie
i s in în sumeie
Ca cînd n'ar ave moarte.

261



Mor întocmai ca tot omul Precum iat c'au privit

i bogatul ca i robul, La Constantin Vod ce-au
C moartea nu va s tie domnit.

»

De averi i de bogie »

Dac într-adevr colindul este un fragment rupt

din Cîntecul lui Constantin Vod— atunci suntem
în msur s reconstituim i muzica acestui cîntec,

alctuit acum mai bine de 200 de ani, probabil chiar

în anul morii lui Brîncoveanu, cînd tragedia de

pe rmurile Bosforului a zguduit nu numai sufletele

româneti, ci i întreaga cretintate. In colecia
Jui Anton Pann se gsete adugat, în notaie
bisericeasc, i melodia colindului O pricin minu-
tatâ 1 (ed. 1848, p. 93), care transpus în notaia
modern de sf. sa pr. I. D. Petrescu, este urm-
toarea:

1= Î20

m îm B * ,-•--

o pr/- G/-na rrn- mj-na- a- a - iâ dtt

9 l> l> k ,
;

«H"j~eT^
ce-pv- (J- ut d/r? iu-mea toa - ti

Melodia era, în acest caz, a Cîntecului lui Con-
stantin Vod. Dar aceste versuri elegiace — care au
fost prelucrate i de Alecsandri în cunoscuta sa

balad despre Brîncoveanu Constantin « boier vechi

i Domn cretin » — se mai gsesc în vechile noastre

manuscrise încadrate ca introducere i într-o elegie

1 Cf. i Gh. Cucu, 200 colinde populare, p. 178.

2<i

destul de rspîndit i ea: Jalea preotului rmas fr
soie, elegie care pare a fi, inînd seama de prove-

niena manuscriptelor, de origine ardelean i care,

în simplitatea ei, nu e lipsit de spontaneitate i

duioie. In forma pe care o are în cîntecele de stea,

iniialul cîntecului lui Gonstantin-Vod Brîncoveanu

a intrat, dup cum s-a vzut mai sus (p. 239), în

construcia Vicleimului.

Psalmii Iui Dosoftei. Ciclu] psalmilor este

reprezentat în colecia lui A. Pann prin patru

buci rupte din Psaltirea In versuri a marelui mitro-

polit' Dosoftei: cîntarea a 11-a este psalmul 48:

Auzii acestea toate neamuri, noroade i gloate;

cîntarea a 12-a este psalmul 46: Limbile s salte

cu cîntâri înalte; cîntarea a 13-a este psalmul 94:

Venii cu toi dimpreun sa ne facem voe bun i în

sfirit, cîntarea a 14-a— psalmul 96: Domnul sttu

craiu în tar.
Psalmii mitropolitului moldovean, aezai pe

muzic i cîntai, într-o vreme, la diferite praznice

bisericeti — au' fost introdui de dasclii de pe

vremuri' în colile din preajma bisericilor i astfel

prin copii, vechile imnuri de slav religioas au

ptruns mai departe în colindele de Crciun. Opera

lui Dosoftei a avut îns o rspîndire mai larg decît

ne-o putem închipui pîn acum, chiar i în Ardeal.

Intr-un manuscript * copiat la Ibafalu, în 1758,

de logoftul Crciun, gsim alturi de cîntecele

de stea înc doi psalmi care lipsesc din colecia lui

A. Pann, al 46-lea: Domnul iaste tare, ludat i
mare i al 147-lea: La apa Vavilonului, acolo ezum
si plînsem.

împreun cu alte cîntece de stea, psalmii lui Dosof-

tei au intrat i ei, dup cum vom vedea îndat, în

estura Vicleimului.

1 Ms. ne-a fost împrumutat de d-1 profesor t. Pop de la

liceul din Blaj, cruia îi aduc i pe aceast cale mulumiri.
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Mustrarea sufletului. Regretatul Tudor Pamfile,
publicînd o serie de cîntece de stea 1 aduga înc un
text scris, pe care-1 considera pe nedrept ca surs a în-
tregului ciclu de asemenea colinde: Mustrarea sufletului
si a trupului. E un dialog versificat, care pune fa în
fa sufletul i trupul : sufletul, cu gîndul la cele venice,
dojenind trupul, pentruc lsîndu-se amgit de ispitele

dearte ale lumii, avuie, slav, uit moartea care-1

pîndete; trupul, la rîndul su, revoltat împotriva
sufletului pentru c-1 constrînge la asperiti în
via. Disputa se încheie firete cu triumful sufle-

tului, care vestete sosirea apropiat a morii.
Textul care a stat la îndemîn lui T. Pamfile 'se

afla într-un miscelaneu, copiat în 1842 de un N.
Breil, probabil în mnstirea Secului. Se pare
c textul a avut o circulaie mai întins în literatura
noastr veche. în Biblioteca Academiei Române
se gsesc mai multe versiuni manuscrise (nr. 2120,
f. 105, nr. 2135, 2743). O versiune mai dezvoltat
a fost publicat în 1905 de ieromonahul Paisie
Lambru, care pretinde c s-a gsit « în Biblioteca
mnstirii noastre Prodromul românesc din sfîntul

Munte Athos » într-un «manuscris vechiu, cu slove
chirilice, de la anul 1648 »

2
.

Tema este îns foarte veche. Apare în literatura
medieval a Occidentului, într-o poem anglo-
normand din secolul al Xll-lea: Pe desputissoun
bitwen pe bodi and pe soule; a trecut apoi în literatura
francez medieval: Li dis dou cors et de Vame le

grani 3
, de unde a ptruns mai tîrziu în ciclul crilor

1 Srbtorile la români, Crciunul, pp. 149— 150.
2 Viaa si petrecerea omului desmerdat sau convorbirea

sufletului cu trupul i alta mai la urm convorbirea omului
pctos cu Maica Domnului. . .

3 Ambele publicate în colecia Erlangen, Beitrge zur
englischen Philologie: pe desputissoun bitwen pe bodi and pe
soule, herausgegeben von Wilhelm Linow nebst der âltesten
alt franzosischen Bearbeitung der Streites zwischen Leib und
Seele, herausgegeben von Hermann Varnhagen, Erlangen u.
Leipzig, 1899.
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populare, sub titlul: Debat du corps et de Vâme 1
.

A colindat prin toate literaturile Occidentului:

german, flamand, danez, provensal, italian

i a ajuns pîn în neogreac. O prelucrare greceasc

se pstreaz i într-un manuscript din Biblioteca

Academiei Române nr. 156, cu titlul: AiaXoyo? 4nr/%

~.z xal aw^aToc, 8iol axi/cav dt^tiTpcov xaî, tau-peov 2
.

Povestea numerelor — cum a numit-o Hasdeu—
sau cîntec aritmetic, este un dialog în versuri între

ucenic i dascl. Ucenicul întreab:

« Dascle prea învate,
Cel ce'nvei pe colari carte,

Spune-mi mie cine-i unul?»

la care dasclul rspunde:

« Unul, Fiul Mriei,
Cel ce'n cer locuete
i pre noi ne stpînete.

»

Si chestionarul ucenicului continu astfel pîn
la numrul 12, la care dasclul rspunde: dou
sînt tablele lui Moise, trei fee dumnezeieti, patru

evangheliti, cinci rnile Domnului, ase crinii &
Precistei, apte tainele dumnezeieti. . . pentru ca la

sfîrit numerele i lmuririle s se înirui e din nou,

în ordine descrescînd:

« — Doisprezece's apostolii,

Unsprezece voscresnele,

Zece porunci dumnezeieti,
Nou cete îngereti
Opt sunt fericirile .

apte taine dumnezeieti... »

Hasdeu, care a consacrat acestui cîntec un
' studiu erudit în Cuvente den btrîni (II, p. 566

—

608), a citat variante provensale, languedoc-iene,

catalane, canadiene, portugheze, celtice, italiene,

1 Charles Nisard, Histoire des livres populaires . . ., Il-e

ed., tome II, Paris, 1864, p. 315 i urm.
2 C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceti, ed. Acad.

Rom., p. 119, nr. 246 (156), 2.
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latine, germane, slavice (ruseti, polone, cehe,

bulgare) i chiar evreeti, i încheie cu o versiune

persan din primii seeoli ai erei cretine i cu alta

culeas de la turanii kirghizi. Versiunea persan
este un duel de enigme între vrjitorul Akht i
piosul G6sht-i Fryâno, duel care avea s decid de

viaa sau moartea eroului. între enigmele propuse

de vrjitor, cu intenia de a rpune viaa adversarului,

figureaz i numerele: «Spune-mi ce este unul i
nu sunt 2 ? Ghici gîndul meu !

— Spune-mi ce sunt

2 i nu sînt 3 ? ». . . la care rspunsul trebuia sa

fie: 1 este soarele; 2 suflul i rsuflul; 3 gîndul,

cuvîntul i fapta . .

.

Hasdeu, întemeindu-se pe rspîndirea geografic

a temei i pe faptul c versiunea persan era pe

vremea sa cea mai veche, ajunge la concluzia ca

prototipul a fost creat în atmosfera religioas a Per-

siei, de unde 1-a împrumutat bogomilismul, care 1-a

transformat i i-a dat forma pe care o are azi.

Dup Hasdeu, Johannes Boite, într-un articol

publicat în Zeitschrift des Vereins fiir Volkskunde

(XI, 1901, pp. 376—406) întemeiat pe un bogat
material nou — între altele, pe versiuni engleze,

daneze, suedeze, lituane i ebraice, încorporate din

veacul al XV-lea în Pesach-Haggadah— ajunge la

concluzia c variantele cretine sunt anterioare celor

ebraice i c forma cea mai veche a acestei inter-

pretri simbolice a numerelor se gsete în Occident,

înc din veacul al V-lea, la episcopul Eucherius

de Lyon 1
. Dup Boite, sîmburele acestei simbolice

a numerelor trebuiete cutat în speculaia mistic
a pitagorenilor « care vedeau în numere nu numai
predicatele unei alte substane, ci însi substana
lucrurilor i socoteau lucrurile ca imagini ale numere-
lor ». S. Kyriakidis observ cu dreptate c acest

cîntec, în forma în care-1 avem, a trebuit s fie

compus în preajma bisericilor, în nzuina de a

1 Formulae spiritualis intelligentiae; cap. X, de nuraeris

(Migne, Patrologia latina, voi. 50, col. 769).

2(Î6

înva copiii, în forma plcut a cîntecului, cîteva

fapte fundamentale ale religiunii *. Cîntecul trebuie

s fi fost foarte raspîndit în lumea copiilor, mai ales

în preajma anilor 1848, i astfel se explic ptrunderea
lui în ciclul colindelor de Crciun. Anton Pann îl

introduce abia în ediia a IV-a a coleciei sale (1848).

în manuscriptele de colinde i cîntece de stea nu se

gsete.

BIBLIOGRAFIE

Tiprituri : Catavasiîariu, acumil într*aceastu chipu

tiprit în zilele prea luminatului Domnii Io Constantin
Nicolae Voevod cu blagosloveniîa prea sfinitului mitropolit

Kyr Neofit i cu chieltuîala îubitorlului de Dumnezeu Kyr
Climent episcopu Rîmnicului, în sfînta episcopie a Rîmni-
cului la anul 7115 (1747) s-au tiprit de cucerniculu între

preoi popa Mihai Popovici tipograful rîmnicanul; Ioann
Tincovici, Cîntâri dumnezeieti la praznicile Mîntuitoriului

nostru Isus Hristos i ale Nsctoarei de Dumnezeu i ale

altor sfini ce se prâznuesc. . . i acum intîia oar la tipariu

întru acest chip dat, Buda, în Criasc tipografie a Univer-

sitii Ungariei, 1815; Ioan Thomici, Scurte învturi pentru

creterea i buna purtare a tinerimei roman, precum i nite

alese cîntâri besericeti i unele cuvioasei desfttoare lumeti. .

.

cheltuiala de bun ghen nscutului domn, Athanasie Gbrovski
de Apadia, la Buda cu tipografia K. Universitate din Pesta

(cf. descrierea crilor la I. Bianu i N. Hodo, Bibliografia

româneasc veche,' II, pp. 96— 98; I. Bianu i Dan Simo-

nescu, Bibliografia rom. veche, III, pp. 130— 131, nr. 892

i 554—556); A. Pann, Cîntece de stea sau versuri ce s cînt
la naterea Domnului nostru îs. Hs., Bucureti, 1830 (G. Dem.
Teodorescu, Operele lui Anton Pann, II, Bucureti, 1891,

p. 8, amintete dup Dim. Iarcu, Bibliografia cronologic

român, ed. II, Buc, 1873, p. 26, o prim ediie a operei lui

Pann din 1822, dar aceast ediie, care n-a fost gsit pîn
acum, probabil c n-a existat i este o confuzie a lui Iarcu).

în Biblioteca Academiei Române se gsesc urmtoarele ediii

ale operei lui Pann: 1834, 1846, 1848.

Manuscripte publicate: M. Gaster în Revista pentru

istorie, arheologie i filologie, II, pp. 313— 336 dup un

1 Stilpon Kyriakidis,
eO ^TamipOevo;; x°P^ în 'Hjispo

XoYtov T7J? ^eyaXT)? 'EXXaSo, 1925, p. 489.
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ms. din 1782 i III (1884), pp. 99— 110; acelai în Chreslo-

matie român, II, pp. 139-144 dup un ms. miscel. din

1784 i dup un altul din 1821 ; Emil Turdeanu, Un manuscris

miscelaneu necunoscut, extras din Arhiva pentru tiin i
Reform Social, revista Institutului Social Român, anul X,

n .rele i_4 Bucureti, 1932, dup un manuscript copiat

de M. Giorgi Ero '

( monahul) Antonovici, descoperit de

d. profesor D. Guti în campania de studii monografice, la

un paroh din satul Ghiliceni. Textele în anex la pp. 12— 23.

Manuscripte inedite din Biblioteca Academiei Române:
nr. 438, scris de Constandin, copil de cas cu cheltuiala

Dimii, stolnic de la dum. vel ban, la anul 1746, cuprin-

de 2 cîntece: Astzi Hristos în Vitleem: i Aa ne

grete Domnul (cf. I. Bianu i R. Caracas, Catalo-

gul manuscriptelor româneti, II, pp. 138— 143); nr. 830,

copiat la 1786 de Andrei Coltea i alii, f. 70 v.— 74 v., 80 v.;

nr. 842, copiat în 1819, mai 10, f. 24-36; nr. 869, copiat

de Nstase Negrule în Iai, la 1790 (cf. N. Cartojan, Alexan-

dria in Ut. rom., 1910, p. 79); nr. 2179, sec. XIX, f. 134-
136; nr. 2803, copiat în iulie 1842, la mnstirea Mrgineni,

f. 125— 127 v., Iosif vîndut de fraii si, f. 128: Psalmul 151;

nr. 3196, Carte cu cîntâri lumeti pentru Nicolae Tercea

teolog, în ci. III, 1858, f. 2 v.; nr. 3241, Iar dat precis,

sec. XIX, copiat de Sofronie Brându, f. 1— 19; nr. 3497,

Carte de cîntece cu note de Psaltichie, scrise de G. Uce-

nescu, elev al lui Anton Pann la 1852 (pentru Gheorghe

Ucenescu, fost cîntre la biserica Sf. Nicolae din Braov,

decedat în 1896, cf. Andrei Bîrseanu, Istoria coalelor centrale

române din Braov, p. 598), f. 100-103, 176, 159, sec. XIX;
nr. 1875, f. 5-13, versuri f. 154, 159, 252, 256, 556-560,

613—618, 702, 703—705, 891, 935, cîntece de stea de la

Crciun; nr. 3766, Carte adevrat... scris de
^
mina

mea si tiprit asemenea de M. Jipescu, la anul 1836, în not
«sîntu nscut dela leat 1822, iulie în 8», f. 7v.iurm.
i f. 25 v.— 31 r. ; nr. 3788, Carte de cîntri bisericeti la

diferite ocaziuni copiate si adâogate de preotul N. Târâbu
(s.d.), sec. XIX; nr. 4153,'copiat în 1858, 26 martie, f. 1-22;
nr. 4826, ardelenesc, copiat în Slite, la 1847; nr. 4183,

Cintrî de stea i alte versiuni ce se cintâ peste tot anul

(începe cu cîntarea a 5-a din A. Pann); nr. 4232, scris de

Georgie ranu, grnicer în Caransebe, la 1825, f. 36 v.,

Cîntri cil steaua la naterea lui îs. Hs.; nr. 4245, sec. XIX,
cumprat din Banat '{Caransebe), cuprinde între versuri

lumeti i cîntece de stea, f. 9, 10, 23-24; nr. 4279, scris de

Rus ioan din Cherchi, Vermegia-Dbci, în 1839, f. 60 i
urm. vezi i f. 2; nr, 4268, copiat înainte de 1869 în Banat

(note din Caransebe, f. 32 v.), f. 28— 32; Cîntri cu steoa

la zioa naterii lui îs. Hs. unde e obicaiul ; nr. 4430

Versuri sau cîntece de stea ce se cînt la naterea Domnului
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nostru Isus Hristos, scrise de mine I. tefan, Bucureti,

1864 (dup A. Pann) pe f. 72 v., versuri pentru Cuza-vooa;

nr 4836, copiat în 1787, f. 261, Steo de sus rsare; fond

Gaster: nr. 62, f. 2, sec. XVIII- XIX; nr 180, f 57 v -58

jumtatea sec. al XlX-lea (v. f. 59 nota din 1844, datat

greit în Catalogul lui Gaster ca 1750);;
nr. 94 copiat in

secolul al XVIII-lea, f. 133 V.-138; Cîntanle stelu a
Catavaselii; nr. 103, Cîntici di Irod i di ste, copiat in

1821 f 6 (si povestea numerelor, f. 18 V., O diece prea înv-

ate, care învei la coal carte); nr. 68, copiat de Petrache

logoftul în 1831, f. 10 v.-17: cîntri de stea; nr. 4o, jum-

tatea sec. XIX.

Culegerile din popor sunt numeroase, dar aproape

toate reproduc textul lui A. Pann.

Studii: Cintecele de stea trebuiesc separate de colindele

profane, pentru care vezi P. Caraman, Obrzed Koledo-

vania u Slovian i u Rumanow. Studjum porownawcze, Cra-

covia 1933 (un referat al autorului în Buletinul Institutului

de filologie român «Alexandru Philippide >>, dir. Iorgu Iordan,

Iai, I, 1934, pp. 233-238); pentru colindele religioase:

Al Rosetti, Colindele religioase la români in Analele Acade-

miei Române, tom XL, s. II, 1920, mem. sec lit ;
Dan

Simonescu, Cîntece de stea înainte de A. Pann Revista toc.

Tinerimea Român, LI, 1932, pp. 114-118 (despre Cat-

vasierul din 1747 i despre Ioan Thomici).

MIRONOSIELE

Mironosiele sau învierea lai Hristos este un altfel

de mister popular religios, care se reprezint i azi

în prile Sibiului. Dei este relativ recent, totui

ne ocupm de el aci, fiindc pe de o parte sta in

strîns legtur cu drama i colindele religioase, iar

pe de alt parte ne dezvluie procesul de formaiune

a acestui gen de literatur scris, continuat aproape

sub ochii notri, precum i procesul de asimilare în

masele mari ale poporului.

înainte de rzboi, obiceiul de a reprezenta pe

scen aceast dram popular în legtur cu învierea

Mîntuitorului era îndtinat în satele Gale i Hod

din plasa Sliste (judeul Sibiu); astzi obiceiul

a rmas numai în Rod. Actorii sunt « copii nevmo-
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vati», beti de 12—15 ani, care joaca rolu Mln-

tuitorului, 'sutaului, îngerilor, strjn lui Filat, i

fete care joac rolul mironosielor. Reprezentarea

misterului popular începe în zilele înflorite ale

Patilor, în biseric sau în faa bisericii, dup înche-

ierea liturghiei si se continu la casele gospodarilor,

uneori chiar pîn la Ispas. Duminicile, ceata micilor

actori, însoit de un cru i de instructorul i

conductorul ei, iau la rînd satele dinspre cîmp,

aiungînd pîn la Blaj - în 1895 au jucat în prezena

mitropolitului — sau comunele dinspre Sibiu, ajun-

gînd pîn în Poplaca i Rinari.

Dup cercetrile întreprinse de d. t. Patruiu,

drama aceasta religioas s-a reprezentat pentru

întîiasi dat la Slite, în 1853, unde s-a jucat

reglat pîn în 1865. Din Slite misterul a trecut

in satele Gale, unde a fost reprezentata pma in

preziua marelui rzboi mondial, i în Rod unde se

joac si acum. Din Gale, prin notarul Acilenescu,

obiceiul a fost transportat, acum 50—60 de ani,

în satul Cetea, de unde actorii locului l-au dus pma

la Abrud. în satul Geomalul din judeul Alba, unde

a fost de asemeni împmîntenit, obiceiul se menine

1
Subiectul acestei drame populare în linii generale

este urmtorul: .

Sfînta Fecioar împreun cu mironosiele se

duc tînguindu-se pe cale, la sfîntul mormînt ca sa

ung cu miresme trupul lui Isus. AjungindS vad

cu mult uimire c strjile, puse de Pilat ca sa pzeas-

c mormîntul, au fost împrtiate i ca peceile

sunt rupte. Pe cînd stteau nedumerite, apare

îngerul Domnului, care le lmurete c Mîntuitorul

ELw> arat în chip de grdinar Mriei Magdalena

si celorlalte mironosie, care izbucnesc în cîntece

de slav. Marele arhiereu al evreilor, aflînd minunea

învierii de la sutaul Loghin, care sttuse de straja

la mormînt, încearc s-1 cumpere cu bani ca sa

tinuiasc învierea i s spun gloatelor ca trupul
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lui Isus a fost furat peste noapte de ucenicii sai.

Ostaul roman ins arunc banii i propovaduiete

minunea întimplat sub ochii Im Apostolul Petru,

care se îndoise la început, auzind i mrturia lui

Loghin si a mironosielor, se convinge i el, cmtind

împreun cu mironosiele un «vers de minguere»

pentru Sfînta Fecioar. Drama religioasa se încheie

cu «oraia» în care mironosiele amintesc specta-

torilor c:

«Aa suntem cltoare Pentru care noi vom

Si de Hristos vestitoare ^
mulumi,

De cînd de-acas am pornit Tot binele vom pofti,

Pîn aici ne-am ostenit. Dumnezeu s va triasc,

Dumneavoastr bine tii, Ca mila lui s va pzeasc

KS mult cltorii i-a Im H™"viere
Si cine mult cltorete, Vesela mingaiere,

Cneltuial-i trehue te £« »™*—^ ^ ,

Drama este firete, o înscenare naiv. Precum în

pictura primitiv unde, lipsind perspectiva, persoa-

nele si lucrurile sunt aezate pe acelai plan, tot

astfel 'si aci fazele aciunii desfurate în rstimpuri

si locuri diferite, sunt prezentate fr întreruperi

si fr decor, pe aceeai scen i fr multa micare.

Cîntretii, împrii în dou grupe sunt aezai

fat în fat, de o parte bieii, de alta fetele. Singurul

decor- o'ldit, « sîcriiul » Mîntuitorulm în care se

pun flori, o cruce si o luminare. « Micarea, depla-

sarea interpreilor în timpul jocului— ne încre-

dineaz d. St. Patruiu - se reduce la unul sau doi

pas! fcui 'înspre cel cruia se adreseaz sau spre

mo'rmînt»; Dei prin subiect i factur Mirono-

siele se apropie de genul misterelor religioase ger-

mane Osterspiele sau Die Mria am Grabe, sau

Uarienklage, cum arat d. Patruiu «acest poem

popular este o creaie recent crturreasca, însuit

de colectivitatea popular».

Autorul dramei religioase este Picu Patruiu

(1818—1873) care a fost timp de 44 am crasmc

(tîrcovnic) în biserica cea mare din Slite. A fost

cel mai neobosit autor al Ardealului pe tarimul
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literaturii populare, lsîud peste 50 de volume de

« stihuri religioase ».

BIBLIOGRAFIE

Opera lui Picu Procopie Ptruiu a fost publicat înso-

it de un studiu detaliat de d. t. Ptruiu, Mironosiele,

o dram religioas din inutul Slitei, în Anuarul Arhivei

de Folclor, publicat de Ion Mulea (ed. Academiei Române)
IV, 1936, pp. 13—29. Un fragment «îndreptat» fusese
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nr. 80 i urm.

JOCUL DE PPUI

Drama religioas a Vicleimului se joac azi la

noi împreun cu farsa popular de origine turceasc

jocul ppuilor. Sulzer, care pe la jumtatea vea-

cului trecut a vzut-o înc în plin dezvoltare, ne-o

descrie astfel 1
:

«Se fcea întuneric în sal; într-un col se întindea o

pînz subire în dosul creia se punea o mas cu cîteva

luminri aprinse. în acest loc se aeza un singur ciau,

care începe a plimba i a mica ppuile pe mas, potrivit

cu vorbele pe care le spune în limba român i greac i
mai ales în limba turceasc; aa c cei din întunerec vd
umbrele acestor figuri de carton jucînd pe pînz i aud vor-

bele ce spune ciauul ca i cum ar fi rostite de ppui ».

Aceast comedie popular care odinioar alc-

tuia distracia cea mai plcut a boierimei noastre,

îi are originea în farsa popular turceasc cunos-

cut sub numele de « karagoz ». La începutul veacului

al XlX-lea i chiar în epoca regenerrii noastre

naionale, farsa româneasc purta acelai nume ca

1 Sulzer, Geschickte des transalp. Daciens> 1872, t. II,

p. 403, dup Burada, Ist. teatrului, p. 45.
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i prototipul turcesc, dup cum dovedesc cîteva

pasagii interesante din comedia lui Alecsandri: Iaii

în carnaval. In actul III, scena a IlI-a, Alecsandri,

introducînd în pies ppuile, pune în gura eroilor

urmtoarea convorbire:

LEONIL: Irod! Irod!

ALECU: Ppuile româneti. . . tot s stai s le priveti.

TURCU (lui Âlecu): Hei'banabak, nu jucam la mine
karaghioz?

Sau:

TURCU: Ei banabak... haide joca la mine karaghioz.

Farsa turceasc cu trsturi de satir social

poart numirea de karagoz, dup numele propriu al

eroului principal « Karagoz », un fel de bufon care

înfieaz pe osmanliul ignorant i grosolan, dar

fudul i dispus spre glume usturtoare. Ea a avut

la noi, pe timpuri, un rsunet aa de puternic, încît

numele propriu al bufonului, desprinzîndu-se din

structura intrigei, a devenit numele comun « cara-

ghios » cu semnificaia de «hazliu». Turcii, la rîndul

lor, primiser aceast fars tocmai de" la chinezi,

"culp cum dovedesc cercetrile recente.

Introdus prin turci — precum se poate întrezri

chiar din pasagiul comediei lui Alecsandri pe care

l-am citat — jocul ppuilor a circulat la noi ca un

element de comedie de sine stttoare; mai tîrziu,

aceast fars plin de sgei la adresa societii

contimporane i presrat— mai ales cînd era « fr
perdea » -— cu trivialiti obscene, s-a contaminat,

lucru ciudat, tocmai cu misterul religios al Viclei-

mului, în a crui tovrie dinuete pîn azi.
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limbei i culturei române, Bucureti, 1900, p. CXX i urm.;
G. Dem. Teodorescu, încercri critice asupra unor credine,
datine i moravuri ale poporului român, Bucureti, 1857,

p. 47; T. Burada, Istoria teatrului in Moldova, I, p. 10;
Fr. v. Luschan, Das tiirkische Schattenspiel, în Internat.

Archiv fiir Ethnogr., 1889; dr. Georg Jacob, Das tiirkische
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ORAIILE DE NUNT

Nunta rneasc este în viaa patriarhal a
satului o adevrat dram. ^Alaiurile mirelui— vor-

niceii, «vtjeii», chemtorii, diverii, vtavii sau

fraii de mireas— cari strbat clri uliele satului,

stegarii cari poart flamurile, druscele care însoesc
pretutindeni mireasa, vtjiele i tarafurile de lu-
tari, toatejau nunii un caracejuie- mreie epic.

în tipicul Jup care se desfoar ceremoniar
fazele principale ale ei sunt g^M^rpa**1 prin omUi-
Cînd sosesc colcarii la casa socrilor (concaria ),

cînd tinerii pleac la biseric (de iertciune), cînd

se dau darurile (schimburile) la ospee, în toate

momentele principale ale nunii, vornicul se ridic

pentru a cuvînta nuntailor.
"Cea mai veche i, în orice caz, mai frumoas

dintre toate, este fr îndoial concria. închipui-

rea c ginerele este un tînar împrat i ca tovarii
si sunt toi « ghinerari » ; atitudinea lor de mîndrie
voiniceasc ce le îngduie s ia de sus pe socri;

glumele care înesc la fiecare pas— toate acestea

aduc o not de veselie i voie bun în atmosfera
solemn a nunii. Alegoria prin care fata este com-

1
parat cu o « floare din rai », care se ofilete i pe
care ei — colcarii — sunt trimei s o ridice ca s
o rsdeasc în grdina « împratului » pentru ca

pîn la anul s înfloreasc i s rodeasc este plina

de gingie.ICelelalte oraii aduc unele o not de
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duioie, ca de exemplu oraia de iertciune, altele

susin pin la sfîrit nota de umor, ca de exemplu
oraia cînd se face schimbul sau cînd « soccia

»

aduce nunilor gina.
.Cuvîntul oraie cu sensul de « cuvintare » este

vechi în limba noastr; îl gsim i în Învturile
lui Neagoe ctre fiul su Theodosie, în pasajul privi-

tor la aducerea oaselor mamei sale Neaga în ctitoria

de la Curtea de Arge: «c voiu s îndrznesc sa

fac oraie ctre oasele tale cele ostenitoare » (ediia

Iorga, p. 160). în ceremonialul nunii, oraiile sunt

vechi la noi; le gsim pomenite de Dimitrie Cantemir

in Descrierea Moldovei la cap. XVIII: «Despre obi-

ceiurile logodnelor i nunilor în Moldova » (ed.

Pascu, pp. 158—164). Interesant este faptul c
ceremonialul care se obinuete azi la nunta r-
neasc era, pe vremea lui Dimitrie Cantemir, gene-

ralizat i în clasa boiereasc. Fazele logodnei i ale

nunii— aa cum ni le descrie învatul principe

moldovean'— corespund cu cele obinuite azi în

ptura rneasc: cererea în petit, ospul, cernu-

tul, sosirea concarilor i oraia, întrecerea cu aler-

garea cailor, oraia de iertciune etc. D. Cantemir

ne d în rezumat chiar textul oraiei de petit care—
zice el— mai în tot locul obinuiete s se fac în

aceste cuvinte:

« Mai marii notri, moi i strmoi, umblînd la vînat

în pduri, au nimerit ara aceasta pe care o locuim noi azi

i în care trim i suntem hrnii i desftai cu laptele i
mierea ei. Ispitit de pilda acestora, prea nobilul domn N.N.,

umblînd la vînat pe esuri, în pduri i în muni, a dat peste

o ciut, care fiind ruinoas i tenace la onoarea ei, nu i-a

dat nici o privire, ci a luat fuga i s'a ascuns în ascunziul

ei. Noi ne-am luat pe urmele ei i, dui de ele, am ajuns în

aceast cas. De aceea trebuie ca acest vînat, pe care noi

l-am gsit cu muncile i sudorile noastre în locuri pustii,

ori s ne artai încotro a trecut &. « La aceste cuvinte —
spune D. Cantemir — oratorul adaug de la dînsul alte ale-

gorii i metafore pe care i le sugereaz spiritul su » (ed.

Pascu, p. 150).

Este cred oraia cea mai veche care, în forma

în care o avem noi, nu se gsete nici la greci, dup
275
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cum m informeaz d. G. Megas, directorul arhivei

de folclor N. Politis din Atena, i d-oara M. Ioanidu,

nici la bulgari. Gaster în Literatura popular român
(p. 488) afirm c « mai cu aceleai cuvinte regsim
aceast oraiune împreun cu toate celelalte obiceiuri

de nunt atît la sîrbi cît i la albanezi»; la textele

unde trimete (Hahn, Albanesisehe Studieri, Jena,

1854, p. 144 i urm.) se descriu într-adevr obiceiu-

rile de nunt, dar nu se d nici un text de oraie.

Un al doilea strat de oraii pare ceva mai nou i
st în legtur cu literatura scrisa. Am artat în

primele capitole ptrunderea elementelor apocrife

în literatura oraiilor de nunt, dar aceasta nu
poate constitui o dovad concludent despre origi-

nea crturreasc a oraiilor. Dovada hotrîtoare
ne-o aduce îns i aci tot scrutarea textelor vechi.

Oraii de nunt în proz. în bogatul depozit de

manuscripte al Academiei Române se gsesc o

serie de texte care cuprind forme mai vechi de

oraii, in proz, ca de exemplu în ms. nr. 2338,

intrat în Biblioteca Academiei Române de la m-
nstirea Ghighiu din judeul Prahova, ms. neinven-

tariat. Intre foile 280 r. — 292 v. se afl urmtoarele
oraii în proz: « oraie care s citete cînd s iart
fata de ctre prinii ei»; «alt oraie tot pentru

ertciunea fetii », f . 281 v. ; « aceast oraie s zice

cînd ar mrita cineva vreo fat d cas », f. 282

v. — 283 r. ; « oraie iar de ertciunea fetii de ctre
prinii ei », f . 283 v. ; « oraie la nunt, cînd o s
ia pe mireas», f. 286; «oraia cînd merge ginerile

cu plocon la nun sîmbt seara», f. 288; «alta iar

asemenea ca ceialalt », f . 288 v. ; « alt oraie ase-

mene », f. 289; « alt tot de nun », f. 289 v. ; « oraie

în zioa de nunt la daruri », f. 290; « alt oraie ase-

mene », f . 290 v. ; « oraiîa ce s zice cînd dau mahr-
mile la clunari », f. 291 ; « tot de clunari », f . 291

;

« oraii ce s zice în zioa de nunt cînd s dau daru-

rile la mas », f . 291 v. ; « oraie cînd duce ginerile

daruri la nun », f. 292.
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Cuprinsul acestor oraii este în genere greoi,

încrcat de citate biblice; dar ele sunt interesante

pentru c avem impresia c aici este forma prim,
din care prin alturarea prilor greoaie s-au degajat

cîteva din formele versificate pe care le gsim i
în manuscriptele din a doua jumtate a secolului al

XVIII-lea i care au intrat apoi în patrimoniul

popular.

Iat de pild « oraia la nunt, cînd o s ia pe
mireas », f . 286 r. — 287 v.

:

<t îneleptul Solomon cu înelepciunea sa cea de Dum-
nezeu druit, cinstiilor dumneavoastr socri, înelepii cei

vechi vzîndu-o, s mira de zidirea cea frumoas a omului
i au strigat cu glas de mirare, zicînd: mare lucru i cinstit

iaste omul, cci c din cîte zidiri au fcut Dumnezeu, nici-

una nu iaste asemenea omului, pentruc toate celelalte zidiri

cînd s'au fcut, numai au zis cu cuvîntul i s'au fcut, iar

pe om l-au zidit, iar n'au zis numai cu cuvîntul, ci cu mîinile

sale luînd din pmînt, l-au zidit i l-au însufleit cu dumne-
zeiasc suflarea sa pre carele i împrat tuturor zidirilor sale

l-au fcut pre om, dupre cum grete Davidu : Toate au supus
supt piGoarele lui cinstite, pentruc nici o zidire nu Iaste

asemenea întru cinste ca acasta, dupre cum iar grete
David: micoratu-1-ai pre el cu puin oarece decît îngerii;

cu mrire i cu cinste l-ai încununat pre dînsul. Deci dar,

dup ce au svîrit Dumnezeu acast minunat i frumoas
zidire, au socotit cu înelepciunea sa (f. 287 r.) cea desvîr-
cit, grind: c nu iaste bine a fi omul singura pre pmînt,
ci s-i facem lui soie; i adormind pre strmoul nostru

Adam, i au luat din coastele sale o coast i au fcut pre
stremoaa noastr Eva; i sculîndu-se strmoul nostru

Adam din somn, au vzut lui soie, mirîndu-se i zicîndu:

acasta iaste din oasele mele i din trupul mieu (deci dup
cum zice sfînta scriptur) împreunîndu-i pre amîndoi cu
blagoslovenia cea dumnezeiasc în care i noi cei din Adam
am rmas supuii acetii împreunri, dupre cum astzi o

vedem la iubita fiica dumneavoastr pe care din prunciia

ei o ai crescut cu mult grij i o ai împodobit cu toate

faptele cele bune pîn acum la virsta cea dupre leage, care,

vrînd s se despart acum din sînurile dumneavoastr cele

printeti i s mearg la cel de Dumnezeu orînduit al ei

sou, s roag dintru adîncul inimii ca s le dai printeasca
dumneavoastr blagoslovenie. De (f. 287 v.) vreme ce precum
lumea fr de soare nu poate, aa nici fiii fr de blagoslovenia

prinilor nu pot. Pentru aceîa cu plecciune cer la dumnea-
voastr ertciune i printeasca blagoslovenie i cu adast
blagoslovenie va cîtiga road ceriului i buntile pmîn-
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tului spre care i dumneavoastr, cinstiilor prini, întor-

cîndu-v, cu cea de la inim milosîrdie, îi blagoslovii.

»

Din lunga i greoaia oraie în proz— din care

noi am omis totui partea final— au ieit se pare,

treptat, variantele care au circulat i circul i azi

în toate inuturile româneti, ca de exemplu urm-
toarea din colecia lui G. Dem. Teodorescu, repro-

dus dup un ms. al lui Radu Zugravu din sec.

al XVIII-lea.

« Marele i puternicul Dumnezeu
Din ceput a fcut cerul i pmîntul
i a înfrumuseat cerul i pmîntul

cu soarele i cu luna

i cu stelele ce lumineaz ziua i noaptea

Mai pe urm, a luat Dumnezeu din pmînt
i a zidit pe strmoul nostru Adam.

i vzînd Dumnezeu c nu este bine

s fie omul singur,

1-a adormit cu somnul firesc

i, luînd o coast dintr'însul,

â zidit pe strmoaa noastr Eva.

Iar dac s'a pomenit Adam din somn, a zis:

« iat os din oasele mele
i trup din trupul meu! »

Drept aceea zise Evei c va lsa omul
pe tat-su i pe mum-sa
i vor fi amîndoi cu trup.

Din acel cuvînt rmase i se trase

din neam în neam, pîn ajunse vremea
si la vîrsta acestor doi tineri,

care i-au plecat genunchii la pmînt,
i se roag Dumneavoastr cinstii socri

ca s-i iertai i s-i blagoslovii,

precum a blagoslovit Dumnezeu pre Avraam cu Sara.

»

Sau în urmtoarea variant din colecia S. FI. Ma-

rian (Nunta la români, pp. 796—798), mai apropiat

de factura vioaie a ritmului popular:

« Stai d-voastr cinstii

Prini
i d-voastr nuntai
împrejurai

C s roag fii dumnia-voastr,
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Cu genunchile plecate,

Cu lcrmile vrsate .

.

Ca s v'ndurai
i s-i iertai

S v miluii
i s-i blagoslovii . .

.

începutul nu-i de la noi,

C-i de la bunul Dumnezeu
Care-a fcut cerul i pmîntul
Numai cu cuvîntul.

i-a împodobit Dumnezeu
Cerul cu soarele

i cu stelele

i cu luceferii de zi

i cu sfînta lun
i-a împodobit Dumnezeu
i pmîntul cu pomi roditori

i cu' tot felul de flori

Cu izvoare de ape reci

i-a socotit Dumnezeu sfîntul

c n'ar fi bun pmîntul
Fr de stpîn,
i-a spat lut

Din rna pmîntului,
i i-a zidit

Pe strmoul nostru Adam

Iar a socotit Dumnezeu
în gîndul su
C n'ar fi bun
Omul singur pe pmînt,
i-a mai trimis un înger sfînt

i pe Adam 1-a adormit. .

.

i-a rupt lui Adam o coast
i-a zidit pe Eva,
Pe strmoaa noastr.

»

Astfel din materialul sec i amorf al vechilor texte

proz, spiritul inventiv al poporului a ajuns la

marea varietate de forme noi, vioaie ca ritm i
însufleite de imagini plastice i colorate 1

.

m

1 în afar de aceste oraii în proz, obinuite la nunile

obteti, depozitul de manuscripte al Academiei Române
ne 'mai dezvluie i un alt ciclu de oraii obinuite în nunile

domneti. într-un ms. din Biblioteca Academiei Române

2?9



Cercetarea materialului pstrat in manuscripte
ofer un interes deosebit, nu numai pentru c proiec-

teaz o lumin vie peste legturile dintre literatura

scris i folclor, dar i pentru c scoate la iveal
forme necunoscute pe care culegtorii de azi nu le-au

înregistrat înc, dar care nu sunt lipsite de umor
i poezie, ca urmtorul fragment pe care-1 gsim
într-un manuscript (nr. 1629, f. 66 r.) copiat în

Moldova la 1778 de Ioni Popa— este probabil
rspunsul socrilor la oraia colcarilor:

« i doisprezece crstei,
în loc de berbeci;
i doisprezece înari,
In loc de lutari;'
i opt ciocîrlani,

în loc de curcani;
Sa fie pentru concari.
Psai de desclecai;
Alt conac ce mai ctai? »

In timpurile vechi, alturi de oraii se obinuiau
la nunt i cîntece.

Unele dintre ele, ca de exemplu Nunta din Caria

Galileei, au ieit din ciclul lor firesc i au trecut

dup cum s-a vzut mai sus (p. 258) în ciclul cînte-

celor de stea. în vechile manuscripte Nunta din
Cana se gsete trecut între « cînturile ce s cînt
la nunt », iar adausul final din unele versiuni: «Sa

(nr. 4123), asupra cruia îmi atrage atenia d-1 Dan Simonescu,
cruia îi aduc i pe aceast cale mulumiri, gsim: oraii
cînd se mrit «cucoan de boiari » (f. 150); oraii la clu-
nari, cînd se mrit « fata de Domn» {f. 17 r.); «oraii ce
s zice cînd se mrita Domnia» (f. 17 v.); «cînd se dau
darurile la mas » (f. 15 v.); « la clunari » (15 r.). Ceremo-
nialul era aproape acelai la nunile boiereti i domneti ca
i la cele rneti. Oraiile sunt îns pline de citate greceti,
ca de exemplu: « cu inima vesel laud ttjv T^etepav 7raTpi.x7]v

x7]Saitiov£av care ai artat ctre dumneaei e^dmaAwv
ov^x^v, pe care din vîrsta prunciei dumneaei crescîndu-o
în sînul cel printesc al Dumneavoastr, ai hrnit-o \xk

t6 #8oXov ydcXa t£>v yjGt.xwv dcpeTtov » (f. 16 r.). D. Simonescu
prepar un studiu asupra lor.
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dea nun un ivt de vin » nu las nici o îndoial asupra

acestui fapt. Colecia de cîntece publicate de Ioan

Thomici în cartea sa: Scurte învturi pentru cre-

terea i buna purtare a tinerimei române (Buda,

1827), ne indic i momentul din ceremonial cînd

se începea cîntarea: «la un osp sau nunt dup
cîntarea de binecuvîntare a preotului, „cela ce ai

strlucit pre noroade în pustie, i ap din pilatr

le-ai isvorît i la Cana Galileei apa în vin o ai pref-

cut'
1

. . . » (pag. 86). Prin natura cuprinsului su i prin

momentul cînd intervenea în desfurarea nunii,

în trecere de la solemnitatea religioas la osp,
cîntecul acesta pare s fi plcut foarte mult, fiindc

de la nunt a trecut la ospee, fie la început, fie ia

sfîrit, între « irmoasele vesele ce se cînt dup mas >>.

De aci, de la ospeele familiare, l-au învat copiii,

cari l-au introdus apoi în cîntecele de stea. Anton

Panii, culeghidu-1 din gura copiilor, i fixîndu-i

melodia, 1-a introdus în prima ediie a coleciei sale

de cîntece de stea. Prin colecia vestitului profesor

bucuretean de muzic bisericeasc, retiprit i în

Ardeal' de editura Ciurcu, cîntecul s-a rspîndit

în tot largul inuturilor româneti din Aluniul jude-

ului Olt x pîn în prile Cohalmului (judeul Tîr-

nava Mare) 2
, ale Crianei i ale Banatului 3

. In

unele pri îns, Cana Galileei se cînt înc pîn
azi la nuni (vezi de exemplu Colcritul sau vorni-

citul uzitai pe alocurea la nunt i cîteva versuri ce

se cînt la masa nunii de Petru Bncil, Sibiu 1929,

o retiprire din vechea ediie de la 1875).

1 Gh. Gucu, 200 colinde populare... ediie postum
îngrijit de Const, Briloiu, Bucureti, 1936, p. 234, nr. 189.

2 Gheorghe Cernea, Cîntri religioase din regiunea

Cohalmului, judeul Tîrnava-Mare, Bucureti, 1931, pp. 15—
16. Textul lui Anton Pann cu greeli: i vrînd triti a nu-i

lsa, a devenit: i vrînd toi a nu-i lsa .a.
3 Dr. V. Stanciu, Colinde (Biblioteca « Semntorul

»

Arad, 1922, p. 47, P. V. tefnuc în Anuarul Arhivei de

folclor, II (publicat de Ion Mulea, Acad. Român), Bucureti,

1903, p. 128, nr. 81.
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Un alt cîntec interesant, obinuit l a nuni, pare
s fi fost Amrîta turturic pe care-1 gsim în unele
manuscripte dup Nunta din Cana Galileei între

« cîntece ce se cînt la nunt », precum i unele cu
caracter hazliu i chiar satiric (v. ms. 3241, f. 11 v.):

« Ascultai . .

.

S v mai spun o minciun.
Oamenii în vreme de nunt,
Toat suprarea uit. . . »
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FOLCLOR MEDICAL

Este unul din capitolele pe cît de interesante,

pe atît de obscure. Culegtorii notri de material
popular au adunat i publicat în brouri i mai ales

în reviste de folclor un material foarte bogat de
leacuri populare pentru diferite boli. De alt parte,

in Biblioteca Academiei Române s-au adunat peste

70 manuscrise continînd reete copiate din diferite

vremuri i locuri. Intre literatura aceasta medical
scris i între materialul cules astzi din gura poporu-
lui sunt adesea asemnri izbitoare, ceea ce indic
firete o întreptrundere a acestor dou domenii.

O alta lture interesant în cercetarea acestui

capitol de cultur veche româneasc i de folclor

actual sunt asemnrile semnalate de elevul nostru
d. I. C. Cazan, între un text care a circulat la noi

în veacul al XVIII-lea i între textele din literatura

evului mediu francez, texte care apar uneori i
versificate. Explicarea acestor asemnri st în

faptul c textul românesc Carioznic artare din
Fiziognomie, tiprit la Iai în 1785 de protoiereii

de origine polon Mihail i Policarp Strelbiki, este

o traducere dup un text rusesc, care la rîndul su
avea la baz un original german. Pe aceast cale,

elemente din folclorul medical al Occidentului au
putut ptrunde în masele noastre populare. Nu este

îns exclus, ba e chiar probabil, s se gseasc în

domeniul folclorului nostru un ciclu vechi de reete
populare care s vin din motenirea latin, dup
cum iari e probabil c un alt ciclu, care înfi-
eaz asemnri cu reetele culese din neogreac,
s se lege prin folclorul slavo-bizantin i grec modern
cu antichitatea elenic. Cercettorul care va vroi

sa lmureasc aceste interesante probleme, ce dep-
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sesc graniele noastre, trebuie s se extind nu numai

asupra folclorului bizantino-slav i romanic, ci s
caute mai departe rdcinile, pîn în antichitatea

clasic greac i latin.

în mentalitatea popular, leacurile, pentru^ a

aduce însntoire, trebuie s fie însoite de descân-

tece. Acestea sunt supravieuiri din vechile formule

i ritualuri ale magiei popoarelor vechi. Dezgrop-

rile fcute pe ruinele lumii antice, mai ales în Asia

Mic i Egipt, au scos la lumin o mulime de

tablete cuneiforme i de papirusuri, menite s
îmblînzeasc sau s alunge demonii aductori de

boale. Din Caldeea au ptruns în iudaism i din

iudaism au intrat în cretinism. Evanghelia lui

Marcu (IX) ne arat pe Mîntuitor alungind, cu aju-

torul tatlui, diavolul din trupul unui bolnav.

Biserica, neputînd lupta împotriva superstiiilor ma-

selor populare, le-a tolerat, dîndu-le o form nou:
în locul vechilor diviniti pgîne a introdus pe

Dumnezeu, Maica Domnului i sfinii. Despre pro-

cesul acesta de transformare a exorcismelor pgîne

în legende i formule cretine pentru alungarea dia-

volului am vorbit mai pe larg în voi. I (p. 184 i urm.)

cind ne-am ocupat de legenda Sf. Sisinie i de rug-

ciunea respectiv copiat pe popa Grigore pe la

1550 în Codex Sturdzanus. Descîntecele se_ fac cu

obiecte specifice (plante, obiecte uzuale, insecte,

resturi de animale, apa special etc.) i sunt însoite

de ritualuri.
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LITERATUR DIDACTIC

Literatura didactic nu este Mei' ea slab repre-

zentat în epoca influenei greceti. In primul rînd

se retraduc crile din epoca precedent, care

circulau, în lumea crturarilor notri, cu un cuprins

mutilat, din _ cauza defectuozitii originalelor

slavone.

Fiziologia, acel bizar tratat de zoologie, în care

animalele i psrile sunt înfiate cu obiceiurile

lor caracteristice — uneori reale, alteori imaginate—
pentru ca apoi s fie interpretate ca simboluri ale

ideilor morale i religioase, circula în literatura

noastr înc din 'secolul al XVII-lea, dar manuscrip-

tele care ne-au pstrat aceast prim versiune sunt

pline de lacune: multe capitole din originalul bizan-

tin au fost lsate afar; de alt parte, traductorul

român a gsit în textul slavon, pe care 1-a avut la

îndemîn, cuvinte neînelese de el, precum rips,

corespunztor grecescului yu^ (= vultur) i endro-

pu, corespunztor grecescului 7)§p6<|>, pe care le-a

lsat netraduse.

Profesorii i clugrii greci, venii în rile noastre

în epoca fanarioilor, au adus cu ei copii dup manu-

scripte mai complete ce se pstrau în bibliotecile

marilor mnstiri din Orient i în special în mn-
stirile Muntelui Athos. Printre multele manuscripte

greceti aduse în rile noastre, se afla i o versiune

a Fiziologului, care fusese prelucrat de ctre Dama-

schin Studitul, fost arhiereu al Naupactei, între

1566—1570.
Aceast versiune greceasc a fost apoi tradus

în secolul al XVIII-lea cu titlul: A lui Damaschin,

arhiereul Studitului, adunare de la filosofii cei vechi

pentru firea osebirilor oarecrora vieti.
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Traducerea aceasta este cu mult superioar celor

derivate dup texte slavone, nu numai prin clari-

tate, dar i prin faptul ca ne d o versiune mai
complet, avînd nu mai puin de 86 de capitole,

faa de 30 cît aveau cele dintîi.

./ Floarea Darurilor. Dup cum s-a vzut în

^volumul întîi al publicaiei de fa (p. 247 i urm.)
sub numele de Floarea Darurilor se ascunde
una din cele mai rspîndite opere ale literaturii

italiene din evul mediu: Fiore di virtu. Aceast
oper a clugrului benedictin Tommaso Gozzadini,

din veacul al XlII-lea, este un interesant mozaic
literar în care se îmbin într-un tot unitar definiii

de virtui i viii, cu reprezentarea lor simbolic
prin cîte un animal; maxime i istorioare cu con-

inut moralizator.

Cartea cuprinde în originalul italian 34 de capi-

tole referitoare la virtui i viii, aezate astfel încît

dup fiecare virtute s urmeze viiul corespunz-
tor. Fiecare capitol la rîndul su este alctuit din

patru seciuni: 1 — definiia virtuii sau a viiului,

2 — asemnarea virtuii sau a viiului cu un animal
real sau mitic, împrumutat din Fiziolog, 3 — o serie

de maxime în legtur cu ideea moral a capitolului

i 4 — o istorioar moral, care pune în lumin
avantajele virtuilor sau nenorocirile aduse de viii.

Acest text circula în literatura secolului al XVII-
lea într-o traducere fcut din limba slav, dar aceste
traduceri erau i ele pline de defecte: capitole întregi

lsate la o parte, definiiile adesea suprimate, istorioa-

rele morale tiate sau deplasate de la un capitol la

altul, aa c toat acea simetrie care alctuiete far-

mecul literar al acestei antologii morale era distrus.

De aceea, în epoca lui Brîncoveanu s-a fcut o
nou traducere, de data aceasta dup un original

grecesc. Acest original a fost adus de la Muntele
Athos, de ctre fiul unui doctor grec de la curtea
lui Brîncoveanu, paharnicul Constantin Srchin,
fiul lui Gheorghe Doctor Criteanul (din Creta).
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Paharnicul Srchin, ducîndu-se spre închinare

la Muntele Athos, a gsit « în acea grdin a Maicii

Precistii », între « multe cri de înelepciune », i
un exemplar din cartea numit Floarea Darurilor,

i aducîndu-1 cu sine în ar, 1-a încredinat ieromo-
nahului român Filotheiu din Muntele Athos, care

1-a tradus într-o limb destul de bun pentru tim-

pul su.
La începutul veacului al XlX-lea, în 1807, preo-

tul Ioan tefanovici, din Bolgarseghiul Braovului,
a. pus sub tipar un manuscript al acestei vechi cri
despre virtui i viii, în nzuina de a da contim-
poranilor si o lectur moral.

O alt carte, puin înrudit cu Floarea Darurilor,

dar cuprinzînd numai sentine, este Pilde filosofeti,

tiprit la Tîrgovite în 1713. Del Chiaro, în Istoria

delte moderne rivoluzione della Valachia (p. 44) ne
spune c are un original francez care fusese tradus
de el în limba italian; din limba italian a fost tra-

dus în limba greac de predicatorul cretin Avra-
mie, iar textul grecesc, tiprit i el în 1713, a fost

tradus în limba român de Antim Ivireanul (cf. I. Bia-
nu i N. Hodo, Bibi. rom. v., I, p. 489).

Aceast carte a avut rsunet în lumea româneas-
c de la începutul veacului trecut, deoarece a avut
mai multe ediii: 1808, Braov; 1814, Sibiu; 1864,
Bucureti.

In afar de aceste traduceri noi dup texte com-
plete, care prin claritatea lor au înlturat cu totul

din uz vechile tlmciri de pe izvoade slavoneti,
literatura didactic se îmbogete în secolul al

XVIII-lea cu texte necunoscute înc literaturii

noastre pîn la aceast epoc.
Multe sunt mici istorioare morale, extrase din

paterice i lavsaicuri, menite s serveasc o pild
de virtute cretineasc ori cazuri de intervenie
miraculoas a divinitii la timpul prielnic. Altele
cuprind mai mult sfaturi menite s întreasc sufle-

tul omenesc pe calea grea a virtuii, în mijlocul
ispitelor amgitoare. Este un gen de literatur pioas,
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care B-a continuat pîn tîrziu, la începutul secolului

al XlX-lea, cînd a fost pus sub tipar, i care îi

gsete i azi editori i cetitori. Din acest gen, sunt

de menionat: cartea a I-a i a Ii-a din Amartolon

Sotiria. Acestea au circulat i ele, independent de

cartea a IlI-a care cuprinde Minunile Maieu Dom-

nului (vezi mai sus pag. 144). Cartea I-a i a Ii-a

din Amartolon Sotiria alctuiesc împreuna, oarecum,

un întreg aparte, tratînd despre pcate i despre

lucrurile de care omul trebuie s se fereasc in viaa,

despre datoriile ctre Dumnezeu, ctre aproape, i

ctre noi înine, apoi despre mrturisire i împr-

tire care pregtesc calea ctre viaa viitoare, i se

încheie cu cîteva capitole despre venirea Domnului,

despre rai si despre iad. Aceste dou cri, despr-

ite de a Ilî-a, cea cu Minunile Maieu Domnului—
au circulat în literatura noastr înc din vremea Im

Brîncoveanu, dup cum s-a vzut mai sus p. 14b.

O versiune a fost tiprit la Ploieti m 1893 dup

o copie adus de la schitul românesc Prodromul

din Muntele Athos. Ea ar deriva, dup cum se pre-

tinde în prefaa textului tiprit, dup o traducere

fcut în 1726 de scriitorul domnesc Pavel, din

însrcinarea Doamnei Ana, soia lui Racoyi. O

carte asemntoare este Alfavita sufleteasca în care,

dup ce se struie asupra înelepciunii în viaa, se

arat primejdiile pe care le aduc mîndna, slava

deart, iubirea de argini, pizma, lenea i se încheie

cu'sfatul ca s punem toat ndejdea în Dumnezeu

i «cu dragoste s ne lipim de dînsul ». A tost tip-

rit la Iai în 1803. J _.

Mai popular decît acestea este Oglinda omului

celui dinluntru, o carte cu 10 figuri în text, menite

s arate cum pcatele, înfiate sub diferite animale

(lcomia prin porc, mîndria prin pun, lenea prin

broasca estoas) npdesc însoind pe diavol, in

inima omului, cînd acesta se îndeprteaz de Dum-

nezeu si cum diavolul i pcatele fug cînd omul

intr în puterea lui Hristos. Cartea a fost tiprita

cu cheltuiala mitropolitului Veniamm al Moldovei,

la mnstirea Neamu, în 1834, dup o traducere

fcut de ieromonahul Chiriac, din mnstirea Neam-

u, de pe un original rusesc tiprit la Petrograd,

în 1819. Prototipul acestei naive cri de pietate este

îns occidental. E cunoscuta carte popular fran-

cez: Le Miroir du Pecheur, compose par Ies R. R.

P.P. Capucins, missionaires ; tres utile a toutes sortes

de personnes: le tout represente par jigures. Autorul

este un misionar numit le Nobletz, nscut la Plon-

guerneau, în Bretania, în 1577 i mort la Conquet

în vîrst de 65 de ani (v. Charles Nisard, Histoire

des livres populaires, II, ed. II, 1864, pp. 23—34).

Din literatura didactic, aa de bogat i variata

a secolului al XVIII-lea, ne ocupm aci de dou
texte care au avut mai mult rsunet: Istoria poame-

lor i Hristoitia.
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ISTORIA POAMELOR (PORIKOLOGOS) 4^

Este povestea plin de haz a unui proces care se

dezbate în lumea fructelor i care are un scop moral:

s atrag atenia asupra consecinelor periculoase

ale vinului, dar care cuprinde în acelai timp i o

satir vioaie i spiritual a aparatului complicat de



i

funciuni i titluri de la curtea împrailor bizantini,

aparat introdus i la noi.
m

'

j

Aciunea se petrece pe vremea «cînd împria
preaslvita gutuie i oblduia cinstitul chiedru, iar

sborna rodie era paharnic mare, mrul era logoft

mare, cirea comis mare, cpuna cliucer mare,

scorua postelnic mare, zarzra stolnic mare ».

în aceast vreme, merse strugurele ta curtea

împrteasc s pîrasc pe boierii divanului înaintea

împratului, zicînd:

« Cinstite împrate, fac tire împrii tale cum întîiu

credinciosul piper i chimerul cel mare i cu cimbru, spatanul

cel mare, i cu tirul, armaul cel mare, înc i cu nucoara

mirositoare i galbiniciosul ofran i alte multe. .
.
mei unul

nu ascult de porunca împriei tale, ci cu vicleug se sf-

tuiesc între ei împotriva împriei tale ».

Pentru încredinarea pîrei lui, strugurele aduce

ca mrturii: întîi pe «mlina doamna i pre stareii

linte i maica strafida clugria», nohotui, bobul

gheonoaie, « mazrea cap fr de trup i bobul înec-

toriu... i pe egumenul fasole».

« între acestea, auzind bunul ceap c a pîrît strugu-

rele la împrat pe boierii divanului, îndat s a îmbrcat în

dousprezece haine mohorîte i cu barba tîrîndu-se pe pamlnt,

veni înaintea împratului i, czlnd în genunchi, zise:

— S n'aib parte de frate-meu usturoiu, de socru-meu

hrean, de cuscr-mea prazul, de soru-mea ridiche i de nepoii

mei morcovi, ptrunjel i postîrnac, i de nepoatele^ mele

capere, c minciuni a grit strugurele înaintea împriei

tale ».

i porunci ispravnicilor ei, ce edeau pe ling dînsa,

« preaslvitei liubenia i castravetelui i anghma-

rului i eztoarei la mas lptuci», s deschid

crile i s griasc cu dreptate cele ce tiu.

Pe cînd ispravnicii cepei se spovedeau împra-

tului de cele ce tiau, sosi i piersica de la Persida,

care aflase de pîra strugurelui, aducînd vestea ca

dup întetirea strugurelui, zarzra de la India vine

s înfig acul ei cel ascuit în grumazul împratului.

Atunci, împratul lmurit de complotul strugu-

relui, plin de mînie, îl blestem, zicînd:
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« S fii strugure blestemat, de lemn strîmb spînzurat,

de cuit cîrn tiat, de voinici tineri clcat; sîngele tu s-1

bea brbaii, mintea lor s li se învluiasc, feile sa li se

rumeneasc, ochii s li se împinjeneasc, din picioare sa

ubiasc, preii s-i bat i într-o parte i într-alta, în

tin s se tvleasc, brbile s-i muruiasc, cîinn sa le

ling ...»

Atunci se scular toi boierii cei mari în picioare

i ziser: «amin, s fie cuvîntul deplin».

Aceast poem satiric a fost alctuit în Imperiul

bizantin probabil prin veacul al XH-lea, cci, dup
cum observ Krumbacher, în versiunea bizantin,

cînd împratul d verdictul, chiam în sala proce-

sului pe lîng arhoni i eghemoni, i garda împr-
teasc a varengilor — ori se tie c varengii apar în

garda împrailor bizantini în secolul al XH-lea.

De alt parte,* i fructele care vin pe scena acestui

proces ar putea aduce o lumin interesant asupra

datrii acestei curioase opere. Krumbacher, întemein-

du-se pe cercetrile lui V. Helm, noteaz în a sa

Geschichte der Byzantinischen Literaiur, c lmîia

este cunoscut în Europa abia de Ia 1240, dei datele

aduse au valoare mai mult pentru Occident.

Autorul ei se pare c este cunoscutul poet satiric

bizantin Prodromos, cruia i se atribuie i alte poeme

alegorice cu caracter satiric.

Poema a avut o întins circulaie; ea a fost tra-

dus în literatura sîrbeasc înc din sec. al XVI-lea 1

i se cunosc tlmciri pîn i în limba turceasc.

Istoria poamelor a fost tradus în literatura

noastr pe la jumtatea veacului trecut, dup textul

neogrec tiprit la Veneia pe la jumtatea veacului

al XVIII-lea, la un loc cu viaa lui Esop, dup cum
dovedete d-oara Camariano (v. bibliografia) i,

judecind dup numeroasele copii ce ni s-au pstrat,

a fost mult gustat în societatea noastr, care copiase

complicatul aparat al boierilor i ceremonialul de

la curile împrailor bizantini. Lumea a fcut haz

1 Jagtt, în Archiv fur slavische Philologie, I (1876),

p. 611 i urm.
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i de finalul parodiei, în care a gsit învturi mo-
rale contra beiei, ceea ce a îndemnat pe Anton
Pann s o versifice i s o intercaleze în Povestea
vorbei.

Poema a avut rsunet i peste muni, în Ardeal,

unde în vremurile apropiate de noi s-a cules o vari-

ant interesant de la un ran din Boros-Ineu
(Arad) K

Gaster, întemeindu-se pe cîteva manuscrise de
provenien moldoveneasc, credea c textul a fost

tradus în Moldova. D-ra Ioana Andreescu, într-un

studiu fcut în seminarul nostru de la Facultatea de
litere din Bucureti, a artat c cele mai vechi copii

au fost fcute în ara Româneasc sau într-un

punct de grani aezat în lungul marei ci de comu-
nicaie a rii Româneti cu Ardealul — Timiul,
pe unde se perindau continuu ctre Braov cherva-

nele negustorilor i rdvanele boierilor notri. Copiile

moldoveneti sunt mai noi, cci toate trec dincoace
de pragul veacului al XlX-lea. Aceast constatare

indic întrucîtva c centrul de difuzare al textului

a fost ara Româneasc, unde poate s-a fcut tra-

ducerea.
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de N. Cartojan, II, Bucureti, 1936, pp. 78—88; pentru
istoricul complet al textului în lit. bizantin, neo-greac,
slav, turc i român, pentru clasificarea mss.-elor româ-
neti i legturile cu textul neogrec, Ariadna Camariano,
opera citat, publicat în Cercetri literare, III, 1939.

HRISTOITIA

Hristoitia este o oper care, în forma ei greceasc,
a fost mult rspindit i citit în colile din rile
noastre pe vremea domniilor fanariote. Este aa
numita Hristoitie (grec. Xpy]crTO7)0£t.a = bun cuvi-

in). Aceast carte, pe care generaii întregi de
colari greci i români au învat norme de bun
cuviin: cum s stea la masa, cum s se îmbrace
sau s se poarte în societate etc. — este — dup
cum a artat d. D. Russo (Studii i critice, pp.
27—50) o prelucrare dup vestita scriere a lui Erasm
(1469—1536): De civUitate morum piierilum. Cartea
savantului olandez, scris pentru Enric, fiul princi-

pelui Adolf de Veere, a aprut pentru întîiai dat
in 1526, la Anvers, i a fost curind tradusa în limbile

englez, francez i german.
Dup textul latin, un anonim a tradus-o în limba

greac. Antonie Vizantios, profesor la coala patriar-

hal din Constantinopol — care a semnat trei epi-

grame 1 în ediia Panopliei dogmatice a lui Zigabinos
ce s-a tiprit la noi, în Tîrgovite, pe vremea
lui Brîncoveanu (1710) — neputîndu-se împca
cu greceasca vulgar a textului, a transpus-o în

greaca veche, suprimînd cîteva pasagii i adugind
altele, ca s o adapteze la obiceiurile grecilor din

timpul su.
Chesarie Daponte, care a trit la curtea lui

C. Mavrocordat, a versificat unul din numeroa-
sele manuscrise ale Hristoitiei lui Vizantios care

circulau în colile greceti de la noi.

1 E vorba de epigram în sensul clasic (poezie liric),

nu în cel modern (poezie satiric).

Ambele versiuni greceti au fost mult rspindite
în societatea noastr din secolul al XVIIÎ-lea i
s-au resfrînt i în literatura noastr.

Protosinghelul Naum Rîmniceanu (circa 1764 ~
circa 1838) a luat textul grecesc al lui Vizantios i a
tradus i el, dup modelul lui Daponte, în versuri

româneti, « în limba noastr, a dachilor », zice el,

nu în limba « logofeilor patriei », « ci dup cea vie

rspundere a limbii noastre, cum obinuim mai
vârtos aicea la Bucureti ». Traducerea aceasta,

semnalat de d. D. Russo, cuprinde, alturi de
textul grecesc în versiunea Vizantios, i versurile

lui Naum Rîmniceanu. Ea se pstreaz acum într-un

manuscris, inedit, din Biblioteca Academiei Române.
Versiunea greceasc a lui Daponte a fost i ea

prelucrat în limba român de dou ori: întîia dat
de un anonim i a doua oar de Anton Pann, care

a publicat-o la Sibiu, în 1834, sub titlul: Hristoitie,

au coala moralului. . .

Anton Pann, precum a artat d. Russo în stu-

diul citat, nu numai c a tradus liber originalul

grecesc, dar a amplificat textul cu adugiri proprii,

ca de pild urmtorul sfat dat tinerilor:

« ine-i gura'n deprtare

Gînd tii c-ai mîncat la mas
Ceap, usturoi sau pras,
'alte legumi puturoase
Care foarte greu miroase ».
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LEGENDE ISTORICE BIZANTINE

Hronografele, acele mari repertorii de istorie

universal care povesteau istoria lumii de la crea-

iune pîn în zilele autorului, cuprind întreesute

în urzeala lor istoric un bogat material de elemente

folclorice. Am studiat în primele capitole ale lucrrii

de fa legendele religioase ale vechiului Bizan,
care, i pe cale scris i pe cale oral, s-au revrsat
asupra întregii lumi ortodoxe din Balcani i din

Rsrit.
în afar de acest strat folcloric, hronografele mai

cuprind un bogat zcmînt de legende populare

profane cu caracter oarecum istoric.

Istoria Troadei l
. Unele din aceste legende veneau

din vremurile de amurg ale antichitii clasice,

cum e de pild întregul ciclu de poveti în leg-
tur cu mitul troian. Aceste legende se sprijin

pe dou plsmuiri apocrife din veacul al II-lea al

erei cretine: Dictys Cretanul i Dares Frigianul,

doi pretini martori i prtai la rzboiul troian,

de care ne vom ocupa mai pe larg la romanul Troiei.

In aceste legende, rzboiul troian este înfiat
într-o lumin cu totul diferit decît în poemele
homerice. Ciclul acestor legende a ptruns în litera-

tura noastr prin hronografele lui Cigala i Dorotei

de Monembasia, traduse pe la jumtatea veacului

al XVII-lea. Versiunea lui Dorotei de Monembasia

1 Textul a fost publicat de Gaster, în Byzantinisehe

Zeitschrift, III (1894), pp. 528—552, în traducere german.
Textul românesc din Codicele Matei Voîleanu . . . publicat de
Matei Voileanu, asesor consistorial, Sibiu, 1892, pp. 25— 44;
Leca Morariu, Rzboiul Troadei, dup Cod. Const. Popovici

(1796), Cernui, 1923.
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este mai tears, mai sumar, pe cînd versiunea lui

Cigala, tradus de Ptraco Danoviei, este
_

mai

amplificat, mai vie, mai colorat. De aceea, versiunea

lui Ptraco Danovici s-a desprins din cuprinsul

hronografului ca o oper de sine stttoare, i s-a

rspîndit în numeroase copii, în tot cursul veacului

al XVIII-lea. Ea satisfcea curiozitatea lumii privi-

toare la mitul troian.

Alte legende din hronografe stau în legtur cu

istoria bizantin religioas sau profan. Unele au

fost chiar localizate la noi.

împratul Theodosie cel Mic i mrul. Contaminri

cu folclorul Orientului arab. Lucrul nu trebuie s
ne surprind, fiindc luptele de veacuri purtate de

bizantini împotriva arabilor nu au putut împiedica

schimburile de idei i de teme folclorice. Chiar marea

epopee popular bizantin, Digenis Akritas— a. crei

aciune se desfoar în cadrul luptei dintre bizantini

ca'reprezentani'ai cretintii i arabi ca reprezen-

tani ai paginilor—dovedete azi, în urma cercetrilor

recente ale d-lui H. Gregoire \ elemente împrumu-

tate din Orientul musulman. Un motiv folcloric

oriental se gsete încorporat în hronografele bizan-

tine, la domnia lui Theodosie cel Mic, a crui soie

a murit la Ierusalim, în 460. Hronografele explic

astfel plecarea împrtesei la Ierusalim. împratul

dobîndise de la un supus al su un mr « prea

mare i frumos » i, admirîndu-1, îl trimise soiei.

Aceasta, minunîndu-se i ea, îl trimise naului su
Pavlin, care, netiind c mrul fusese în mîna

împratului, i-1 aduse
1

acestuia în dar. împratul,

primind mrul, intr la gînduri bnuitoare i

chemîndu-i soia, o întreb: unde e mrul? Femeia

se jur c'l-a mîncat. Împratul, artîndu-i atunci

mrul, îi « scoase minciuna în fa » i, îndîrjit, po-

1 Bullelin de la classe des Lettres . . . de VAcad. Royale

de Belgique, XIII, 1931, pp. 463-493.
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runci s i se taie capul lui Pavlin, iar pe împr-
teas o izgoni. Amrîta, ea se duse la Ierusalim,

unde fcu mult milostenie.

Aceast legend bizantin se regsete tocmai în

mie i una de nopi.
Un tînr, însurat, tria fericit cu soia sa, cînd,

dup naterea celui de-al treilea copil, femeia cade

greu bolnav. Zadarnic încerc tot felul de doctorii,

femeia nu se poate însntoi. într-o zi, se pome-
nete c soia sa poftete s-i aduc mere. Tînrul
colind tot oraul i, negsind niciri mere, se întoar-

ce întristat, acas. Dar aci, femeia îl roag din nou:

«jertfete orice pentru mine, i-mi adu mere, c
nu mai pociu rbda ». Tînrul pornete din nou în

ora. Un grdinar btrîn, cruia îi povestise întîm-

plarea, îi spune c nu poate gsi mere decît tocmai

la Basora, în grdina împratului. Tînrul, încle-

cînd, porni întins acolo, de unde se întoarse acas
dup 15 zile cu 3 mere frumoase, pe care le dete

soiei sale. Apoi, vazîndu-i soia înviorat, se duse

i 'el voios, la prvlie. Dup cîteva ceasuri, ezînd

în ua prvliei, vzu un arap avînd în mîn unul

din cele 3 mere. întrebîndu-1 de unde-1 are, arapul

rspunse c i 1-a druit drgua lui, care e bolnav
i la care, dueîndu-se chiar atunci, a gsit trei mere

pentru care brbatul ei cltorise 15 zile ca s i le

aduc. Cuprins de gelozie, tînrul plec într-un

suflet acas, unde gsind numai 2 mere întreb pe

soia, care tocmai scria o scrisoare, unde e al treilea.

Femeia nu-i poate rspunde ce s-a fcut al treilea

mr, i atunci soul, înfuriat, o înjunghia cu hange-

rul, o ciopîri, o vîrî într-o lad i o arunc într-un

rîu. Pe cînd se întorcea acas supraexcitat, întîlni

pe fiul su cel mare, care îi povesti cu lacrimi în

ochi cum a luat unul din cele trei mere ca s se

joace, cum a trecut un arap i i 1-a luat, cum el s-a

luat dup arap i 1-a rugat zadarnic s i-1 dea înapoi,

dei îi povestise cu cît trud îl adusese tatl su
pentru mam-sa. Tînrul rmîne încremenit i, hoho-

tind în plîns, intr în cas unde gsete scrisoarea
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. plin de dragoste pe care I-o scria soia ca s-i mul-
umeasc pentru aducerea merelor.

Gaster, care credea c legenda a trecut din Bi-

zan în Orient, a adus la aceast legend o paralel
indic din vestita colecie Vetla pancavimgati alc-
tuit în sec. VI-VII 1

, dar tocmai paralela indic
dovedete c drumul a fost invers.

Legende localizate la noi. împria lui Tiberiu,

Alte legende pe care le cetim în hronografele bizan-

tine le gsim localizate în inuturile noastre. Astfel,

la împria lui Tiberiu, ni se povestete c pe
timpul acela se afla un om bolnav cu o ran
« plin de puroiu împuit » pe care se aezaser
mutele de-1 chinuiau cu mucturile lor. Un
trector vroi s le goneasc, dar bolnavul îl

împiedic : « Las-le c sunt stule acestea de nu
mnînc ru, numai ce ling, iar de vor încpea
nite flmînde, mai ru vor mînca ». Cronica lui

Moxa încheie cu aceast reflexie : « Aceasta gri
Tiverie de boiari, s fie în vreame mult pre meserere
pîn se satur; deci nu mai mnînc ru pre sraci ».

D-nul Al. Ciornescu 2 a artat c aceast legend
se gsete localizat la noi în judeul Tecuci i pus
pe seama lui Gonachi. O versiune culeas din gura
poporului de T. Pamfile 3 ne povestete c marele
logoft Conachi— pe care alte tradiii populare ni-1

înfieaz ca pe un om ru la inim — prinzînd pe
unul din slujitorii si cu o vin ce trebuia pedep-
sit, a poruncit ca vinovatul s fie « legat gol în

lunca Bîrladului, sub cldura soarelui de var ».

Facîndu-i-se mil de el, fiindc-1 vedea chinuit de
înari, trimitea din cînd în cînd un om s-i alunge.

Dar sluga, dup cîtva timp, începu s se roage ca

s i se lase înarii în pace. Intrigat, marele boier,

veni s afle pricina acestei neateptate rugciuni:

1 Gaster, Literatura popular român, p. 102.
2 Viaa Româneasc, XXV, 1933, p. 112.
3 Firioare de aur (Biblioteca pentru toi), Bucureti,

19-20.'
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« Pentruc, rspunse sluga, dac fug de pe mine
înarii stui, vin alii flmînzi, i aa suferina mi-i

de doua ori mai mare ». încheierea este c hapsînul

boier « opri la curte pe sluga cea deprins la rele,

dar veche, cci era mai bine aa, decît s-o dea afar
i s aduc alta nou, dar flmînd ».

D-nul G. Calinescu 1 a observat cu dreptate c
nu se poate susine c « anecdota a fost localizat,

în sens personal, de însui Gonachi », care ar fi pus-o

în circulaie într-un cerc restrîns familiar, de unde
a rzbtut apoi în raza moiei marelui boier mol-

dovean epu-Tecuci. Nu se poate admite aceast
ipotez, fiindc legenda se gsete localizat la fel

i în [Moldova] unde îns este pus pe seama boie-

rului Galmuki «care era tot aa de puternic [...]

ca i arul de la Petrograd »
2

. De altfel Ciornescu
însui a artat c legenda este mai veche. Ea se

gsete pentru întîiai dat pomenit la scriitorul

evreu elenizant din secolul I, Flavius Josephus 3
,

în legtur cu domnia lui Tiberiu. De la Flavius

Josephus, legenda a trecut pe de o parte în literatura

latin a evului mediu occidental 4
,
pe de alt parte

în istoriografia Bizanului, la alctuitorii hronogra-

felor.

1 Adevrul literar i artistic, anul XV, seria 2, nr. 835

{6 decembrie 1936), p. 9, la Cronica literar.
2 Vezi Cultul patriei, 8 Mai 1933, anul II, nr. 13.
3 Antiquitatum Judaicarum, I, XVIII, cap. VI § 5

{ed. Dindorf, Paris, Firmin Didot, 1845, voi. I din Opera,

p. 710).
4 Gesta Romanorum, ed. Herm. Osterley, Berlin, 1871,

p. 348, cap. LI.
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ROMANUL POPULAR

Pîn la sfîritul secolului al XVII-lea, romanul
popular— ale crui origini i trsturi distinctive

le-am examinat în primul volum al acestei lucrri

(pp. 265—269) — este reprezentat la noi, dup cîte

tim pîn acum, prin 3 exemplare: Alexandria, Var-

laam i Ioasaf i Archirie i Anadan.
Influena greceasc a deschis i pe acest trîm

o poart larg prin care au ptruns în literatura

noastr o mulime de texte venite, unele, ca Sindipa

bunoar, din îndeprtatul Orient al brahmanilor

indieni, altele, ca Halima, din Orientul arab, altele,

ca Viaa lui Esop ori Theagen i Haricleia, din epoca

de decaden a literaturii clasice greceti i, în sfîr-

it, cîteva ca Romanul Troiei, Erotocrit, Imberie i
Margarona, din evul mediu occidental sau chiar —
ca Bertoldo— din literatura italian a veacului al

XVII-lea.

Este o literatur bogat, care a adus în cultura

strmoilor notri o neobinuit varietate de con-

cepii i de forme ale vieii sociale, din cele mai

pitoreti: de la povetile mucalite despre viclenia

i rutatea femeilor, puse în circulaie de asceii

brahmani pentru a detepta repulsiunea fa de

cstorie, pîn la romanele « courtois » ale evului

mediu occidental, cu luptele de « tournois » i cu

concepia cavalereasc a dragostei ideale, altoit

pe cultul onoarei i al bravurii; de la feeria fantastic

a fermectoarelor basme arabe i persane cu palate

i grote vrjite, cu haremuri i cadîne, cu Bagdadul

lui Harun-al-Raid i cu Cairo al califilor arabi

pîn la farsele i glumele, uneori vulgare, dar totdea-

una sntoase, ale bunului sim popular. Aceast
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literatur complex a stimulat imaginaia i simirea

i a contribuit i ea la pregtirea societii româneti

din pragul veacului al XlX-lea pentru acceptarea

preromantismului i, mai tîrziu, a romantismului

francez.





I

ROMANE GRECETI

VIAA LUI ESOP

Gostea Dasclul de la biserica cheilor din Bra-

ov, care-i îndulcea vremea transcriind pentru sine

i alii romanul cu anecdote hazlii i adesea piperate

al lui « Sindipa filosoful », ne-a transmis în acelai

manuscript, copiat în anul 1703, i versiunea Vieii

lui Esop.
Romanul a fosalctuit JnGracia antic i

înfieaz," dup cum vom vedea îndat, o inte-

resant problem de întreptrundere a literaturii

clasice greceti cu literaturile strvechiului Orient

semitic.

Esop,_pe care antichitatea greco-latin îl socotea

ca printele fabulei, este un personaj a crui reali-

tate istoric este învluit în negur.
Scriitorii vechi nu sunt de acord în ceea ce pri-

vete locul naterii lui. Frigia, Lidia, Grecia i Tracia

îi disputau onoarea de a fi considerate ca patria

fabulistului. Cele mai vechi tiri le aflm în secolul

al V-lea la Herodot care, în cartea a Ii-a, cap.

134 al istoriei sale, ne spune despre Esop c a fost

un frigian, rob al unui filosof, Iadmon, c a trit

pe vremea lui Cresus, c a avut ca tovar de sclavie

pe vestita curtezan de origine trac, Rhodopis,

i c a pierit ucis de delfieni. Heraclid din Pont,

discipolul lui Platon i Aristotel, numete ca stpîn

al lui Esop pe filosoful Xantus i adaug apoi c
fabulistul, eliberat din sclavie, ar fi cltorit prin Egipt,

Babilon, Lidia, unde la curtea lui Cresus ar fi cunos-

cut pe îneleptul Solon i în sfîrit c ar fi fost ucis

de delfieni, sub învinuirea c ar fi furat o cup de

aur. Plutarh îl aeaz la Banchetul celor 7 înelepi

alturi de Solon, pe un scaun mai mic.

313



Fabulele esopice; legturile cu Orientul. Prp-
cum Viaa lui Esop a fost. alctuit dm_.elemente
legendare, adugate de la scriitor _la_ scriitor

i din veac în veac, tot astfel i~fabuleie _atribuie
lui au crescut din straturi literarele diferite epoce
i proveniene: ciclul de fabule din lumea greac—
unele tot aa de vechi ca i poporul grec"— s-a amal-
gamat cu elemente aduse din Egipt sau din Orien-
tul semitic.

Spre a se vedea mai bine ce probleme interesante
de folclor i literatur comparat a deschis cerceta-
rea fabulelor esopice, m mrginesc — întemeindu-m numai pe materialul pe care-1 avem în literatura
noastr—s indic cîteva legturi între fabula greac
i literatura Orientului.

La sfîritul Vieii lui Esop, în manuscriptele i
tipriturile noastre, se afl adugat i o colecie
de fabule atribuite legendarului fabulist. Cîteva din
aceste fabule se afl povestite sumar în Archirie i
Anadan, precum: fabula cu toporul i pdurea,
care a fost prelucrat i versificat de La Fontaine
i Grigore Alexandrescu— se vede i de aci cît de
relativ este noiunea de originalitate în materie de
fabul— sau gaia mîndra i punii, sau cinele care,

dup ce este înclzit de brutari, se repede apoi la ei

s-i mute (la Ahikar cinele este înlocuit cu arpele).
Foarte multe îns, se regsesc într-o colecie de

fabule arabe atribuite lui Loqman, un mitic înelept,
pomenit în surata XXXI din Coran. Legenda pe
care ne-au transmis-o comentatorii arabi ai Cora-
nului spune c Loqman a fost un sclav negru, nscut
în Etiopia sau Nubia, c se trgea din seminia
patriarhului Abraham i c a fost vîndut evreilor

pe timpul lui David i Solomon.
Sub numele lui circula în literatura arab un

ciclu de fabule, dintre care unele înfieaz o
asemnare izbitoare cu fabulele esopice, ca bun-
oar:
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Esop

20. Btrînul i moartea
33. Leul i ursul

38. Pisica
49. Iepurii i vulturii

59. Boii
69. Porumbelul^
11. Doi câni
85. Leul i vulpea
90. Copilul i scorpia

98. Corbul i vulpea
100. Cânele
103. Cocoii

Loqman
XIV
XXI
XXVIII
X
I

XXVII
XXXIX
VI
XXVI
II

XLI
XXXV 1

Aceste legturi între fabula esopic, de o parte,

i între vechiul roman asirian i fabulele atribuite

iui Loqman în literatura arab, de alt parte, au

dat natere la interesante discuii privitoare la cen-

trul de' plecare al acestor fabule, la migraiunea lor,

la cile de rspîndire i la influenele reciproce dintre

literatura elinic i literaturile vechiului Orient.

Precum fabulele esopice s-au încruciat cu elemente

din Orientul semitic ori poate chiar cu altele din

vechiul Egipt, tot astfel i biografia lui Esop este

contaminat de romanul asirian Archirie i Anadan,

a crui redacie cea mai veche a fost descoperit—
dup cum s-a vzut în voi I, p. 320 — de o misiune

arheologic german cu prilejul spturilor fcute

pe ruinele vechii ceti Elefantina, de la cataractele

Nilului, în nite suluri datînd din secolul al V-lea

înaintea erei cretine. Aceast curioas întreesere

a romanului grecesc cu cel asirian deschide i ea o

serie de nedumiriri cu privire la istoricul textelor,

dar pentru urmrirea i înelegerea lor vom expune

mai întîi subiectul.

Viaa lui Esop. Esnn^-^ns.cut în oraul A.mo-

rion din Frigia, era sclav în stpînirea unui

agricultor, dar din pricina firii sale dîrze, stpînul

1 Pentru raporturile dintre Archirie, Esop i Loqman,

cf. mai pe larg Franois Nau, Histoire et sagesse d1Ahikar. .

.

Paris, 1909, pp. 119-133.
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su 1-a vîndut unui negutor de robi cu 3 bani,

pe care cumprtorul i-a achitat voios, zicîndu-i:
« nimic am dat, nimic am luat ». Curînd dup aceasta,
negustorul a dat porunc sclavilor s se pregteasc
de drum. Esop a cerut tovarilor si de robie sa-i

lase lui sarcina cea mai uoar, ca unui sclav neputin-
cios, cumprat de curînd i neînvat înc cu pur-
tatul poverilor. Tovarii se învoiesc i Esop se

repede la un sac încrcat cu pîini i atît de greu încît

au trebuit doi ini s-i ajute ca s-1 poat ridica

pe umeri. Gînd an vzut isprava lui Esop, robii au
început s rîd de prostia lui, cci pe drum, Esop,
încovoiat sub greutatea poverii sale, mergea în urma
tuturor, gîfîind.

Dar cînd au ajuns la nmiaza i s-au aezat la

mas, sacul cu pîini s-a golit pe jumtate, iar seara
sacul a rmas gol. A doua zi, Esop, cu sacul gol pe
umr, mergea voios înaintea tuturor, care se mirau
acum de isteimea lui.

Ajungînd în Efes, negustorul îi vinde robii, afar
de Esop, un grmtic i un cîntre, cu care pleac
spre insula Samos. In Samos, negustorul îi scoate
robii la tîrg. îmbrac pe grmtic i cîntre în

haine noi, iar pe Esop, pe care nicidecum nu-1 putea
împodobi, cu un sac. Esop sta mîndru în mijlocul
tovarilor i se uita cu îndrzneal la cei ce-1 batjo-
coreau. Trece filosoful Xantus, care dorea s-i
cumpere un rob i întreab pe cîntre ce tie s
fac. El rspunse: «toate». La acest rspuns' Esop
a rîs. Neînvoindu-se la pre, Xantus se întoarce spre
grmtic i-1 întreab i pe el ce tie. Acesta rspunde
i el la fel: «toate». Esop pufnete din nou în rîs.

Aflînd preul scump al sclavului, Xantus voiete
s plece, dar discipolii si, vzînd c maestrul lor

are nevoie de un rob, îl sftuiesc s-1 cumpere pe
cel urît i se ofer s plteasc ei preul. Xantus
intr atunci în vorba cu Esop i de la început este
atras de rspunsurile vioaie i glumee ale sclavului.
— « Dar ce tii face ? » îl întreab Xantus. — « Ni-
mic » rspunde Esop. — « In ce chip ? »— întreab
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feste, este în cele din urma pus în libertate pentru

înelepciunea i agerimea spiritului lui.
'

Partea de la mijloc din viaa lui Esop a fost dar

intercalat neorganic, ulterior, în opera elenic.

Precum romanul lui Esop — conchide E. Meyer,

tot astfel i fabula greceasc « în care circul un

strvechi sim de înalt poezie, cu adîncirea ei pl-
cut în viaa naturii... cu plasticitatea ei drama-

tic — nu poate deriva din fabulistica Orientului,

care abia folosete morala ». Dar, dac nu se poate

nega simul pentru natur i art al grecilor, totui

nu se poate nici tgdui c naraiuni cu ingenioase

observri asupra vieii animalelor au fost aduse în

Grecia prin cltori, prin negustori i mai ales prin

sclavi, din Egipt, din Frigia, din India, din Karia.

Eschil i Aristotel (Retorica II, 20), chiar pomenesc,

pe lîng fabulele esopice i pe cele libiene x i indi-

ene. Dar sufletul elenic i-a apropiat aceste povestiri

i a pus pe ele pecetia geniului su.
în cele mai multe manuscripte greceti, biografia

lui Esop este atribuit pe nedrept lui Maxim Pla-

nudes— un clugr din secolul al X-lea, reprezen-

tant al curentului umanist în Bizan, trimis de

mai multe ori de împratul Mihail Paleologul în

misiuni diplomatice în Italia.

Istoricul textului. Tradiia mss.-elor. De fapt

romanul lui Esop a fost « stilizat » în primele

veacuri ale erei cretine, în perioada de înflorire

a culturii elenistice. Cele mai vechi urme ale

textului sunt nite foi de papirus din secolul al

IV-lea al erei noastre, descoperite la El Fajum
— pstrate pe vremuri în colecia lui Golenicev

din Petersburg— si publicate de elenistul Henri

Weil în Revue de Philologie, 9 (1885), pp. 19—24.

Odat stilizat, romanul acesta s-a rspîndit în

1 Cf. i Wilhelm Christ, Geschichte der griechisehen

Literatur bis auf die Zeii Justinians, IV. Aufl., Miinchen,

1905, pp. 142— 143.

323



toat lumea elenistic i a trecut ca motenire în

literatura bizantin i în cea neogreac.

Cercetrile întemeiate pe studiul comparativ al

celor mai vechi msse. dovedesc c Viaa lui Esop

trebuie hotrît desprit de fabulele atribuite lui

i care se gsesc în msse. posterioare, adugate la

sfîritul Vieii.

'Viaa lui Esop ni s-a pstrat într-o sumedenie

de Ihsse., rspîndite prin diferite biblioteci ale

Europei, dar, dup studiul lui P. Marc, toate se

pot grupa în dou mari familii: unele, cuprinzînd

numai partea biografic, înfieaz redaciunea

cea mai veche i se apropie de versiunea publicat

de Anton West'ermann în 1845, la Brunswig, Vita

Aesopi ex Vratislav. ac pârlim Monac, ei Vindob.

codicibus. . .

A doua grup de msse. este mai nou; cuprinde,

adugate la sfîritul Vieii lui Esop, i fabulele lui,

i se apropie de redaciunea publicat pentru întîiai

dat într-un incunabul, aprut în tipografia lui

Bonus Accursius, la Milan, în 1479, i republicat

de Eberhard.
Fabulele atribuite lui Esop ni s-au transmis i

ele în mai multe redaciuni fcute în epoca alexan-

drin, probabil pe timpul lui Plutarh, dar avînd

un nucleu mai vechi de pe timpul lui Demetrios

Faleros. Ghambry le-a clasat în 5 grupe: una, aa-

numit Augustana, este o prelucrare literar cu

caracter retoric, cuprinde 300 de fabule, începînd

cu un Prooimion, atribuit lui Aptonios; a doua, cu

totul independent de cea dintîi, a rezultat din prelu-

crarea în proz a fabulelor esopice, versificate de

Babrius în secolul al IIMea, din nou transpuse în

versuri în timpurile vechi bizantine i în cele din

urm prelucrate în proz; o a treia redaciune,

care se afl adugat la sfîritul Vieii aprute în

ediia lui Bonus Accursius, fcut dup un Codex

Laurentianus ; o a patra, reprezentat prin Codex

Casinensis, a fost alctuit în colile retorilor,

probabil în sec. al IV sau al V-lea, i în sfîrit, o
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ultim redacie, alctuit din amestecul grupelor

precedente.

Din combinarea prii biografice, aa cum se

pstreaz în ediia Westermann, cu fabulele babri-

nice, la care s-au adugat cîteva din colecia Augu-

stana, s-a alctuit cartea popular greceasc, care

de la invenia tiparului s-a tiprit de mai multe

ori în marile centre de cultur ale Occidentului,

adesea cu traducere latin în fa, i care sta la baza

traducerii româneti. O asemenea ediie greco-

latin tiprit în Veneia, se afla în biblioteca lui

Mavrocordat, alturi de o ediie greco-latin din

1709 i de alta aprut la Londra, 1682 1
.

Esopia în literatura româneasc. Fabulele eso-

pice au fost socotite în toate vremurile i în

toate rile ca cel mai preios material pentru

învmîntul i educaia moral a tineretului. în

vechile coli greceti, ele serveau ca exerciii de

retoric i erau cînd dezvoltate, cînd prescurtate,

clnd trecute de la stilul direct la cel indirect. Chiar

în zilele noastre, pildele vechiului fabulist elen au

pstrat valoarea lor educativ, fiind utilizate în

toate rile în crile de cetire pentru tineret; ba
ele sunt introduse de europeni i în colonii, unde,

traduse în limbile btinae i tiprite în ediii

bilingve, servesc adesea pentru introducerea în

studiul limbii metropolei, ca de pild ediiile tiprite

de englezi în urdu, în pandjab sau de francezi în

limbile africane.

Nu trebuie dar, s ne surprind faptul c pe

vremea lui Brîncoveanu, cînd se întemeiaz o

Academie greceasc la Bucureti, alturi de sfintele

scripturi i de sfinii prini, alturi de Homer, de

Pindar i de tragicii greci, alturi de Plutarh,

Xenofon i alii, fabulele esopice îi au locul de

cinste 2
.

1 N. Iorga, Pilda bunilor domni din trecut, pp. 26 i 30.
2 Hurmuzachi, XIV, I, pp. 392— 394 i Biserica orto-

dox, XV, p. 492.
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Gel mai vechi ms. românesc cunoscut pin acum
a fost copiat în anul 1703 de Costea Dasclul de la

biserica cheilor din Braov i cuprinde numai

Viaa lui Esop. Un alt manuscript, copiat în anul

1717 de « Resee logoftului Staicului sinii Vasilie

Ieromonah » cînd a fost « nstavnic » la mnstirea
Aninoasa, cuprinde numai o parte din fabule. Se

mai afl înc vreo 10 msse. în Biblioteca Academiei

Române, dintre care unele cuprind numai viaa, altele

numai fabulele, iar cîteva i viaa i fabulele. De
alt parte, numrul fabulelor difer de la un ms.

la altul. Avem, fr îndoial, în literatura noastr
mai multe traduceri: unele par a fi fcute dup
vechea versiune bizantin— poate în epoca lui

Brîncoveanu, altele mai noi, traduse dup versiunea

neogreac. Un studiu amnunit asupra acestei

chestiuni pregtete d-ra Ariadna Camariano.

Gaster nu cunotea în^ Literatura popular
român decît ediia din 1812. In biblioteca profesoru-

lui N. Ionescu din Bucureti am gsit prima ediie

tiprit a Esopiei — din 1795 — pe care Bibliografia

româneasc veche a regretailor N. Hodo i I. Bianu

o amintesc sumar, dup o not. Fiindc titlul din

monumentala oper a lui Bianu i Hodo e incomplet,

îl reproducem în întregime mai jos, în bibliografie.

Reinem aci numai afirmaia editorului Petru Bart

din Sibiu c Esopia este acum « întîiai dat tiprit ».

O alt ediie — necunoscut în Bibliografia româ-

neasc veche— avînd acelai titlu, dar reprezentînd

o redaciune diferit, ceva mai prescurtat i mai
clar, a aprut într-un format mai mic, tot la Sibiu,

în tipografia lui Ioannti Bart, Ia 1807 (exemplar

în bibi. prof. N. Ionescu). Aceast ediie este aceea

care a avut mai mult noroc de rspîndire. Ea a

fost reprodus de Gheorghe de Kloziu, la Sibiu,

în 1834 i în 1844. Ea se afl i la baza ediiilor

populare din zilele noastre, între care se aeaz
în primul rînd ediia dat de d-1. M. Sadoveanu în

colecia « Casei coalelor ». Fabulele n-au fost îns
toate' traduse; vreo 50 de buci din mijlocul textului

popular grecesc au fost omise în traducerea româ-

neasc.
între numeroasele texte ale Esopiei tiprite la

noi în a doua jumtate a secolului al XlX-lea, unul

iese din rîndul celorlalte, întrucît înfieaz o vari-

ant. Este versiunea publicat în 1857 de episcopul

de Buzu, Filoteiu, în tipografia episcopiei, cu

titlul: Vieaa i 183 de fabule ale lui Esop. . .
urmate

i de alte cîteva fabule dintr-ali autori elini. Este

de fapt o remaniere, dup cum însui editorul_mr-
turisete c a încercat « s le prelucreze dup original

i s le compuie dup o construcie mai dreapt,

în care i românii au început s scrie de vreo 40 de

ani de la publicarea primei ediii ». în afar de cele

circa 100 de fabule, cunoscute din ediia transilv-

nean, autorul a mai tradus înc 50, între care una

din «Prodie», alta din Stisihor, 4 din Gavria, 4

din Aftouie, 4 fabule din « Fîntîna » (La Fontame)

i 3 parabole din Biblie.

Versiunea lui Vartolomei Mzreanu. O alt

versiune mai veche, cu totul deosebit de cele

cunoscute pîn acum — dar nu mai puin intere-

sant— deriv dintr-un izvor rusesc i este opera

harnicului arhimandrit Vartolomei Mzreanu.
Rposatul Dimitrie Dan, într-un studiu despre

Mzreanu 1
,
public un izvod de « cîte cri au

tlmciii i au scris arhimand ritulii Vartolomei

Mzerean de cînd au venit din eara Moshiceasc

si unde sunt acele cri ». în acest izvod se gsesc

înregistrate i dou exemplare din « Ezop », ^
unul

împrumutat 'mitropolitului Iacov, altul
_

spat. I.

Cantacuzino. întemeiat pe aceast noti, Dan
enumera între operele lui Mzreanu i « cartea

Ezop, tradus din grecete de dou ori ». Dar fiindc

pîn acum nu se cunotea înc nici un exemplar

din aceast traducere, iar de alt parte afirma-

1 Arhimandritul Vartolomei Mzreanu, Analele Acad.

Rom., seria II, tom XXXIII (1910-1911), p. 283.
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iunea izvodului nu este tocmai categoric— « au
tlmcit i au scris » (care poate însemna i a
copiat) — istoricii notri literari s-au îndoit de
existena ei.

O întîmplare fericit m-a ajutat s gsesc aceast
traducere în biblioteca fostului meu profesor de la
liceul Sf. Sava, d-1 N. Ionescu, într-un manuscript
copiat în anul 1798, în Iai, de Toma Andrei.
noti de dou rînduri, adugat pe prima pagin
c? v

c?ntinuare la titlu, ne încredineaz c «este
tlmcit de pe limba moshicascâ pe moldovenie
de arhimandritul Vartolomei la leat 1763 ». Se tie
c Vartolomei Mzreanu a cltorit de dou 'ori

in Rusia: o dat în 1757, la Kiev, cînd a fost trimes
de mitropolitul Iacov Putneanul, împreun cu
stareul Calistrat, ca s cear milostenii pentru
mnstirea Putna; a doua oar în 1770, cînd a
fcut parte din solia moldoveneasc trimis de
generalul baron de Elmpt ca s închine Moldova.
ocupat de armatele ruseti, împrtesei Caterina
a Ii-a. Cu prilejul primei cltorii, cci traducerea,
dup cum s-a vzut mai sus e din 1763, Mzreanu
i-a procurat o versiune ruseasc a fabulelor esopice,
pe care, de altfel, o i trece în diata de lucrrile pe
carele las dup moartea sa mnstirii Putna: Carte
Ezopu tiprit în Sanctpiterburg cu slov . . .stati-

skaia. Aceast versiune ruseasc trebuie s fie origi-
nalul dup care neobositul arhimandrit al Putnei
a tradus Esopia, pstrat în copia din 1798 a biblio-
tecii prof. N. Ionescu. C textul acestui ms. românesc
este într-adevr, dup cum ni se spune în titlu, o
« tlmcire de pe limba moschiceasc », ne-o dove-
dete fonetica slav a numelor proprii i unele cuvinte
ruseti pstrate în contextul românesc, precum:
Ksanfu, Criz, Aziia, basn (cu îneles de fabul),
samoderzanie (autocraie), primicanie (învtur).

Versiunea Iui Vartolomei e cu totul deosebit
de versiunile anterioare traduse din grecete. Este
o versiune complet refcut. Chiar din Viaa lui

Esop s-au suprimat episoadele care aveau un
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caracter prea vulgar sau care, întemeiate pe jocuri

de cuvinte posibile numai în limba greac, pierdeau

farmecul umorului în traducere.

« Eu socotescu — spune textul — s nu mai scriu aice, în

carte afiasta, basmilc cele multe cari au esit din început clin

carte lui Esop cum: pentru linte, pentru piciorile porcului,

întrebare cu ce mîhîete cîinele i alte az, asemine acestora,

pentru c nu sunt alctuite cu orlnduialâ bun i nici un

folos nu au spre învtura firii ».

Deosebirea cea mare este îns la fabule: versiunea

lui Mzreanu are numai 58 de fabule, dintre care

numai cîteva se gsesc în vechile manuscripte româ-

neti, cele mai multe îns sunt noi. Unele chiar

nu' sunt esopice, de ex. : cocoul i diamantul; muntele

nate; trupul i mdularele, aceasta pomenit
_

i
în papirusurile egiptene; boul i broasca, povestit

i de Horaiu.
In expunerea fabulelor, partea de învtur

moral « primicania » este cu mult dezvoltat fa
de versiunea neogreac. Nu am putut gsi pîn
acum originalul rusesc, dar el se rezema, fie direct,

fie indirect, printr-un intermediar german, pe o

prelucrare francez fcut de Bellegarde pe la

jumtatea veacului al XVIII-lea. Aceast versiune

francez a fost tradus în limba german i publicat

sub titlul: Aesopus des Phrygiers Leben und Fa-

beln... mit des Herrn Abts von Bellegarde morali-

schen und hist. Anmerkungen . . . Obersetzung aus

dem Franzosischen, Copenhagen und Leipzig, 1781.

Ea se apropie de textul nostru.

Esopia în folclor. Era de ateptat ca o carte

aa de rspîndit cum a fost i la noi Esopia

s lase i ea urme în literatura oral a poporului.

Culegtorii notri de folclor n-au dat pîn acum
prea mult atenie fabulelor, totui, în materialul

cules, am identificat i cîteva fabule esopice. Astfel,

fabula oarecele i guzganul, publicat în revista

Ion Creang, VI (1913), p. 240, este o fabul a lui

Babrius, versificat i de Horaiu (Sat. II, 6); o
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alt fabul popular Iepurele i broatele, aprut
în revista Ion Creang, VI (p. 178), este fabula esopic
AaXo;; xal parpa/ot (ed. veneian din 1782, p.

79). Un mare pcat din Ion Creang, VIII (p. 200),
este Toporul i pdurea.

De un deosebit interes este ptrunderea fabulelor
esopice în arta noastr religioas. în anul trecut,
d-ra Golescu a izbutit s identifice pe zidurile exteri-
oare a dou biserici din Oltenia ilustrarea unei
scene din Viaa i pildele lui Esop. Este fabula
Btrînul i moartea. Scena este reprezentat In
dreptul pridvorului bisericii cu hramul sfîntului
Nicolae din ctunul Peritu, comuna Drgneti, jud.
Olt. Biserica a fost zidit i zugrvit la 1805, cu
cheltuiala preoilor Marin i Scarlat, a lui Barbu
erbneseu, Dobre i Marin Onescu, Radu Untaru.
Aceeai tem mai este zugrvit i în biserica din
Dozeti, pe peretele exterior dinspre miaznoapte.
Biserica a fost zugrvit în 1844 de « diaconu Anghel
Zugrafu Doz(e)scu cu ocenicii (sic) si ». Deasupra
picturii, urmtoarea inscripie lmurete în chip
neîndoielnic identificarea cu' fabula esopic:

«înfricoata moarte, cînd s'au artat la unche:
— Oh moarte grbete s m iei.

— Ce zisei?
— Zisiu s m ajui s iau ale lemne ».
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ROMANUL EROTIC GRECESC: AETHIOPICA

Romanul de dragoste, ca gen de sine stttor,

apare în cultura greco-latin tîrziu, în aa-nurnita

epoc de decaden, cînd celelalte genuri, care

înfloriser în perioada clasic, intraser în agonie.

Elementele constitutive ale romanului se gseau

cuprinse în germen în celelalte genuri literare

preexistente. Astfel, arta de a urzi o intrig susi-

nut i de a aîa curiozitatea în jurul unei aventuri
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de dragoste— not proprie romanului grecesc —
se regsete în parte în cîteva episoade din poemele

homerice, în idila din perioada alexandrin, în

povetile milesiane i în acele parabole alegorice,

plsmuite de imaginaia filosofilor pentru a expune
o doctrin metafizic i moral în forma plcut
a ficiunii. Totui, ca gen literar deosebit, avînd

în sine o individualitate distinct de celelalte,

romanul îi face apariia la începutul erei cretine.

Cel mai vechi, cunoscut prna acum, este un frag-

ment de roman istoric, Niniis i Semiramida, scris,

pe cit se pare, la anul 50 al erei noastre i descoperit

într-un papirus din Egipt.

Dac acest roman a fost sau nu precedat de altele,

nu se tie, dar ctre sfîritul primului secol apare un
al doilea roman: Minuniile de dincolo de Thule —
povestirea fabuloas a unei cltorii în lume, avînd

ca punct central o idil de dragoste.

în a doua jumtate a veacului urmtor, un grec

de origine siriac a alctuit romanul Babilonicele,

care îns, ca i cele precedente, n-a ajuns pîn la

noi. Apoi apare romanul lui Xenofon din Efes:

Povestirile efesiaee privitoare la Anthia i Avrocom,

care a fost tradus i în literatura noastr, dar tîrziu,

în 1846, de Nicolae Pauleti *, preotul Fgetului
(ms. nr. 198 B.A.R.).

Gel mai reprezentativ roman grecesc dup
Dafnis i Hloe este îns:' A elhion

i

ea. El a ptruns în

literatura român, cu titlul: Â tui Iliodor istorie

ethiopiceasc sau Ethiopica, cu subtitlul: Amorul
lui theagen i Haricleea.

AutoruTromanului este, dup cum reiese dintr-o

not final, Iliodor, pe care unii l-au identificat cu

episcopul de Triceea, un ora din Tesalia, i care,

dup Nichifor Calist, ar fi renunat, pentru romanul

1
I. Bianu, Catalogul manuscriptelor româneti, I, p. 442.

Despre el vezi nota la I. Bianu, Nicolae Pauleti, pop româ-
nesc unit de sîat si om de litere în Ardeal. . ., în închinare lui

Nicolae lorga. . .'Cluj, 1931, pp. 38— 41.

3S4

su, la episcopat. Aceast tire ridica îns îndoieli,

deoarece clugrul Nichifor Calist a trit tîrziu, în

secolul al XlV-lea.

în orice caz, Aethiopica este anterior secolului

al V-lea, deoarece este pomenit în acel veac de doi

scriitori: Socrate i Sozomen.

Mult vreme, romanul s-a rspîndit în copii

manuscripte. El a fost imprimat pentru întîiai

dat Ia Basel, de ctre Vicenzo Obsopoeus, dup
un manuscript furat din biblioteca din Buda a lui

Matei Corvin, de un soldat din armata mark-

grafului Casimir de Brandenburg, în timpul rzboiu-

lui din 1526.

Limba greac era îns puin cunoscut la înce-

putul secolului al XVI-lea în Occident. De aceea,

la vreo 20 de ani de la apariia ediiei greceti,

umanistul polon Stanislas Warszewicki care fcuse

studii temeinice în Wittenberg, Padova i Roma,

a tradus, la 25 de ani, romanul în limba latin i
1-a tiprit la Basel, în 1552 \ în aceast form
latin, romanul s-a rspîndit în toate rile catolice,

fiind retiprit în numeroase ediii, în diferite orae

de cultur: Paris, Anvers, Heidelberg, Frankfurt

s.a. pîn în pragul veacului al XVIII-lea, adesea cu

textul grecesc în fa.
Înainte de apariia traducerii latine, Aethiopica

ptrunsese în literatura francez prin traducerea lui

Jacques Amyot 2
, episcop de Auxerre i preceptor

al fiilor lui Henric al Il-lea. Traducerea lui Amyot

a fcut atîta vîlv încît, ani de zile mai tîrziu,

Torquato Tasso, adus la Paris de cardinalul d'Este,

a vzut la curtea regelui, în reuniuni de sear,

doamne si cavaleri ascultînd cu viu interes lectura

1 Cf. ediie la Estreicher, Bibliografia, XVIII, p. 86.

Pentru Warszewicki: .Ian Korytkowski, Pralaci i kanonicy

katedry metropolitane] gnieznienskieij, IV, p. 226 i urm.
2 J. Amyot, Vhistoire elhiopique traitant des loyales ei

pudiques amours de Theagene et Chariclee, Paris, 1574, reim-

primat adesea în cursul timpului; ediia din 1822, revzuta

si corectat de M. Trogonon, cu note de D. Koraîs.
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romanului în limba francez. Prin traducerea lui

Amyot, precum i prin alte traduceri ulterioare \
Heliodor a devenit foarte popular în Frana; a
fost prelucrat în versuri 2

, transformat în dram 3
,

a încîntat tinereea lui Racine 4 i a avut o influen
apreciabil asupra romanului francez din secolul
al XVII-lea, împrumutîndu-i nume de eroi, procedee
literare, aventuri cu pirai i cadru mediteranean
pentru desfurarea aciunii 5

. Un contemporan,
Guez de Baizac — vorbind de romanele timpului
su — spunea textual c nu sunt în cea mai mare
parte decît Heliodori deghizai sau: « comme disoit
feu M. l'evesque: des enfants qui sont venus du

1 Jehan de Montlyard, Paris, 1623; Thiboust, 1623-
Maulnoury de la Bastille, Amsterdam, 1716, traducere liber;
L'abbe Fontenu (dup alii Fontenelle), Paris, 1727; N. Que-
neville, Pierre Vallet.

2 Les adventures amoureuses de Theagene et Chariclee
sommairemenî descrites, et representees par fisures. Paris
1613.

3 A. Hardy, Les chastes el loyales amours de Theagene
et Chariclee reduites du grec de Vhlsloire d'Heliodore en huit
poemes dramatiques ou theâtres consecutifs, Paris, 1623.

4 Cf. Louis Racine, Oeuvres de Jean Racine, precedees
des memoires sur sa vie, Paris, 1838, p. 4: « (Jean Racine)
trouva par hasard Ie roman grec des amours de Theagene
el Chariclee. II le devorait lorsque le sacristain Claude Lan-
celot qui le surprit dans cette lecture lui arracha le livre
et le jeta au feu. II trouva le moyen d'en avoir un autre
exemplaire qui eut le meme sort, ce qui l'engagea â en
acheter un troisieme et pour n'en plus craindre Ia prescription,
ii l'apprit par coeur et Ie porta au sacristain en lui disant:
Vous pouvez bruler encore celui-ci comme les autres ».

<(Jean Racine) gsi din întîmplare romanul grec al iubirii
lui Theagen i Haricleea. El îl citea cu pasiune cînd para-
cliserul Claude Lancelot care îl surprinse citind, îi smulse
cartea i o arunc în foc. El (Racine) gsi mijlocul de a-i
procura un alt exemplar care avu aceeai soart, ceea
ce îl determin s cumpere un al treilea i' pentru a nu
se mai teme de vreo interdicie îl înv pe de rost si

artîndu-1 paracliserului, îi spuse: Poi s-1 arzi si pe acesta
ca pe celelalte. >

6 Cf. pe larg: Maurice Magendie, Le roman frangais au
XVlI-e siecle de VAslree au grand Citrus, Paris, E. Droz
1932, pp. 16-23.

336

mariage de Theagenes et de Chariclee, et qui ressem-

blent si fort â leur pere et â leur mere, qu'il n-y

a pas un cheveux de difference » *.

Nu mai puin norocoas a fost soarta^ romanului

i în celelalte literaturi ale Occidentului. In Spania 1

a inspirat lui Calderon de la Barca comedia sa Los
hijos de la fortuna i lui Cervantes elemente pentru

intriga romanului su Persiles y Sigismunda. In

Italia, unde, între alte traduceri, romanul a fost

prelucrat într-o epopee de 20 000 de versuri, a împru-

mutat lui Torquato Tasso episodul Glorindei din

Gerusalemme liberata. Chiar geniul lui Shakespeare

s-a desftat cu lectura acestui roman, la care de altfel

face direct aluzie în Twelfth Night, or What you will

(V, 121) 2
. Aethiopica, tradus, dup cum s-a spus

mai sus, în limba latin de Stanislas Warszewicki,

a avut un mare succes i în Polonia, unde a fost

tiprit nu numai în latin, ci i într-o traducere

polon fcut de Andrei Zacharzewski, dup versi-

unea german a lui Zschorn i tiprit pentru

întîiai dat la Wilno, în jurul anului 1590 3
.

Aci, în mediul polon, romanul a ajuns i la cuno-
tina alor notri. El pare s fi alinat, într-o vreme
de mari suferine, sufletul zbuciumat al fiicei lui

Ieremia Movil, mritat cu nobilul polon Horeki.
Rscumprat, împreun cu fiul ei, de ctre agentul

polon din Constantinopol, pe cînd soul ei se zbtea

* (dup cum spunea rposatul abate: copii nscui
din cstoria lui Theagen i Haricleea i care seamn atît

de mult cu tatl i mama lor, încît nici mcar un fir de pr
nu-i deosebete).

1 A fost tradus pentru întîiai dat, dup versiunea

francez a Iui Amyot, în castilian « por un segreto amigo

de su patria» i tiprit la Anvers, la 1554. Alt traducere

de F. M. Castillejo a aprut la Madrid, în 1722, cf.

D. M. Menândez y Pelayo, Origenes de la novela, I, Madrid,

1925, p. VIII.
2 Michael Oefterding, Heliodor und seine Bedeutung fur

die Literatur, Berlin, 1901, p. 58 i urm.
3 Dr. Juljan Krzyjanowski, Romans Polski wieku XVI,

Lublin, 1934, p. 227.
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înc în fioroasa temni a celor 7 turnuri, ea îi scria,

vorbind de romanul lui Theagen i Hariclea— pe
care-1 citise de curînd — aceste rînduri înduioate:
« Fasse donc le ciel. . . que vous receviez, apres

tant d'accidents et de peines, autant de conten-

temens qu'eut enfin le dernier (Theagen) ayant

ete non seulement delivre des prisons, mais rendu
et conjoint par mariage â sa belle et verteuse Chari-

clea, pour passer, comme ils firent, le reste de nos

jours avec nostre commun surjon, jouyssances des

plaisirs que Ies fideles espoux scavent recueillir

dans leurs paisibles et gracieux menages

»

x *. Ca
i eroina romanului grecesc, în ndejdea altor vre-

muri mai bune, ea purta la sine — spune M. J.

Baret— ca aductoare de noroc, o panterb.
în rile noastre, romanul a fost tradus pe la

jumtatea secolului al XVIII-lea din «limba cea

aleas elineasc », dup « osîrduitoarea dorin » a

episcopului de Roman, Leon Gheuca, de ctre
« loghiotatul Kyr Thoma vel logoft ». Originalul

3-a pierdut sau, mai exact, nu s-a gsit pîn acum.
Copia cea mai veche a fost fcut în 1772—1773

de Grigore Ilievici, pisarul Mitropoliei Moldovei.

Romanul era îns cunoscut înc de la sfîritul

veacului al XVII-lea, cci este pomenit de Dimitrie

Cantemir, in prefaa cu care însoete opera sa

Istoria ieroglificâ, în chipul urmtor:

1 M. J. B<aret>, Hisloire sommaire des choses plus memo-
rables advenues aux derniers troubles de Moldavie. . . com-
posee par J. M B<aret> sur Ies m.emoires de Charles de loppe-
court, Paris, du Bray Toussain 1620, pp. 328—329, reprodus
i de Papiu Ilarian, în Tesauru de monumente istorice, Bucu-
reti, 1863, tom. II, p. 115.

* <Dea Domnul. . . ca, dup atîtea neplceri i suferine,
s avei parte de tot atîta mulumire cît a avut pîn la

urm, ultimul (Theagen) care nu numai c a fost liberat din

temni, dar s-a întors i s-a unit prin cstorie cu frumoasa
i virtuoasa Haricleea, spre a ne petrece, cum au fcut ei,

restul zilelor, împreun cu odrasla noastr, în bucuriile i
plcerile pe care soii credincioi tiu s Ie afle în csniciile

lor tihnite i binecuvîntato

«Aiderea in minte s-i fie, te rog, c <întocmai> ca/
maimua,' omului, aa eu urmele lui Iliodor, scriitorului \

istoriei' ethiopiceti, clcînd, mijlocul istoriei la început i/
începutul la mijloc; iar sfîritul, scaunul su pzindu-i

;

|

precît slbiciune me au putut pre picioare, mijlocul i capulj

s ste am fcut ».

în aceste cuvinte înflorite, D. Cantemir vrea s
ne spun c i-a alctuit planul operei sale dup
planul romanului grecesc. i într-adevr, precum
autorul grec ne introduce de-a dreptul în mijlocul

aciunii principale, pentru ca apoi, în confesiunea

unuia din eroii principali, s ne dezA^luie peripeiile

anterioare, tot astfel i D. Cantemir în opera sa,

potrivit de altfel i cu predilecia romancierilor

contimporani din Occident \ nu respect firul

cronologic al faptelor, ci ne introduce în mijlocul

desfurrii lor, pentru ca mai tîrziu, cu prilejul

unui incident, s ne redea captul intrigii.

Pentru a se vedea mai bine construcia specific

i atît de mult gustat a romanului grecesc i pentru

a se înelege mai precis aluzia lui D. Cantemir, vom
expune* subiectul în ordinea în care ne este înfiat
aciunea în cele 10 cri.

X- ' Romanul începe prin a ne povesti, într-o atmos-

fer de mister, cum, într-un revrsat de zori, o ceat
de pirai, iscodind de pe creasta munilor inuturile

de la gurile Nilului, zresc o corabie ancorat la mal,

iar pe rm zrind cadavre însîngerate, alturi de

rmiele unui osp copios. Coborindu-se de pe

munte,' briganzii afl în mijlocul cadavrelor un

1 Procedeul acesta de compoziie era aa de preuit

pe vremea aceea în Occident, mai ales in Frana — unde,

dup cum s-a vzut mai sus, Aethiopica a avut un mare
rsunet — încît unul din principalii reprezentani ai romanului

realist, Sorel, spunea: « II y a quelque grâce â commencer
un roman par le milieu, mais ii faut que cela se face avec un
tel artifice qu'il semble que ce milieu soit le vray commen-
cement ». <Exist un oarecare farmec în a scrie un roman
începînd cu mijlocul, dar trebuie s faci aceasta cu atîta

meteug încîts par c acest mijloc este adevratul început. >

(Antiroman, III, p. 84 i urm.).
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tînr, greu rnit, i ling el o fecioar care-1 îngrijea

cu afeciune. Tocmai se pregteau s pun mîna
pe corabie i pe tineri, cînd deodat se npustete
asupra lor o alt ceat de corsari, care le smulge
prada i tîrte pe cei doi captivi — Theagen i
Haricleea— prin nite locuri mocirloase, acoperite

de trestii, într-un ostrov îndeprtat i singuratec.

Aci, prinii sunt încredinai în paza unui rob grec,

Gnemon, de la care afl ca se gsesc în inuturile
numite ale Bucoliei, c au czut în mîna pirailor

i c eful bandei, Thyamis, este fiul marelui preot

al Egiptului. Acest Thyamis, îndîrjit împotriva
fratelui sau mai mic, care-i uzurpase drepturile dup
plecarea misterioas a tatlui lor din Memfis, se

refugiase între bandii i atepta acolo momentul
prielnic rzbunrii.
A doua zi, pe cînd Thyamis împrea prada

tovarilor i punea la cale cstoria sa cu tînra
captiv, se rspîndete zvonul c se zresc venind
asupra lor, din deprtare, cete de oameni înarmai.
Primii pirai, pe care i-am vzut c fuseser fugrii
la îmbuctura Nilului de Thyamis i de banda lui,

furioi c li se smulsese prada din ghiare, chemaser
la arme pe toi corsarii din satele învecinate i se

npustiser asupra Bucoliei. Lupta - este crîncen.
Nvlitorii pun foc ppuriului, flcrile învluie
din toate prile insula i prefac în cenue locuinele
pirailor. Thyamis însui cade viu în mîinile lor.

Theagen i Haricleea, cari rmseser singuri în

insula pustie, sunt prini peste cîteva zile de o

trup de soldai egipteni. Acetia fuseser trimii
de guvernatorul persan al Egiptului pentru a distruge

cuiburile pirailor, dup cererea unui bogat negu-
tor grec, care suportase cheltuielile expediiei.
Grecul Gnemon, care se înelesese cu Theagen i
Haricleea s se întîlneasc într-un ora apropiat,
izbutise s se strecoare la vreme. îndreptîndu-se
spre rmul Nilului spre locul de întîlnire, gsete
pe cale un btrîn egiptean, Calasiris, care îl conduce
în casa lui Nafsicles, negutorul ce pusese la cale
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expediia contra pirailor, i unde se afla i el

adpostit.

Abia acum, dintr-o lung povestire pe care, în

timpul mesei, la lumina opaiului, o face btrînul

Calasiris lui Cnemon, aflm peripeiile vieii lui i
enigma celor doi tineri, Theagen i Haricleea, pe

care i-am vzut la începutul romanului capturai

de pirai.

Calasiris fusese mare preot în templul din Memfis;

soia îi murise i el tria resemnat cu cei doi fii ai

si, cînd o fatal întocmire a zodiilor îi prevesti

apropiate nenorociri în familia lui. Ca s nu fie

martor, Calasiris prsise Egiptul i, colindînd din

ar în ara, ajunsese la templul din Delfi. Aci, oracolul

pe care i-1 d Pythia, îi aduce alinarea. Înviorat de

oracol i îmbiat de mulimea venit la templu,

Calasiris' se stabilete în preajma altarului. Acolo

face cunotin cu un btrîn preot al templului,

Haricles. Acesta, mai de mult, ca s-i uite durerile

vieii— îi murise fiica în ziua nunii— cltorise

în Egipt. Dup ce vzuse toate minuniile de pe

valea Nilului, cînd se gîndea s se întoarc în patrie,

este vizitat de un preot gymnosofist, Sosimitres,

trimis în ambasad la guvernatorul Egiptului de

ctre Hydaspe, regele Etiopiei. Sosimitres, dup ce

sondase îndeajuns pe preotul grec i se convinsese de

seriozitatea caracterului su, îi încredinase, împre-

un cu o comoar de pietre preioase, o feti de 7 ani,

ca s o creasc.
Copila era chiar fiica lui Hydaspe i a soiei sale,

Persina. Fiindc se nscuse alb, ca i Andromeda,
strmoaa i protectoarea Etiopiei, copila fusese

prsit' de mama sa, Persina. Aceasta, temîndu-se

de gelozia i furia soului, o încredinase unui servitor

devotat, ca s o prseasc împreun cu un colier

de pietre preioase, cu un inel, pe care-1 avea ca dar

din partea lui Hydaspe i cu o bandelet în care

scrisese, cu lacrimi în ochi, pentru copil, dac va

supravieui, i pentru muritorul binefctor care

va salva-o, motivele care au silit-o s-i prseasc
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odrasla. Cînd Hydaspe s-a întors dintr-o lung
expediie, ea 1-a amgit, spunîndu-i c copila se

nscuse moart.
Grecul Haricles luase copila, o adoptase, o dusese

cu el la Delfi, i o cretea acolo, cu intenia de a o
hrzi nepotului su ca soie. Haricleea'— cum o
numise — fusese îns aleas la templu ca preoteas
a Dianei i refuza cu îndrtnicie s se cstoreasc,
ca i zeia ei protectoare. Haricles cere prietenului
su Calasiris, a crui înelepciune i putere mistic
îl ridicase în vaza confrailor si, sfatul i ajutorul
pentru a hotrî pe Haricleea la cstorie.
Aa stteau lucrurile cînd, într-o zi, sosesc la

templul din Delfi trimeii eneenilor, condui de mîn-
drul Theagen, ca s aduc sacrificii la mormîntul
strmoului lor Neoptolem, fiul lui Ahile, rpus
chiar în acel loc de mîna ucigae a lui Oreste. Cere-
moniile se desfoar cu o pomp strlucitoare.
Dup ce se pregtise rugul celor 100 de tauri i
berbeci ce urmau s fie jertfii, corul fecioarelor,

îmbrcate în alb, cu couri de fructe i flori i « cu
tipsii de mirodenii i miresme » ocolesc de 3 ori

mormîntul, apoi cortegiul se oprete pentru ca preo-
teasa Dianei, Haricleea, s ofere cpeteniei eneenilor
tora cu care s aprind rugul. In clipa în care
Haricleea întindea facla lui Theagen, îi pironesc
ochii unul asupra altuia; nu se grbete nici ea s
dea, nici el s primeasc; se privesc îndelung, ca
i cum s-ar mai fi vzut undeva i s-ar fi recunoscut;
o roa uoar se furieaz pe obrajii lor. Sunt
primele tresriri ale dragostei.

A doua zi, Haricleea, dei obosit de neodihn,
totui prezideaz jocurile pytice, învemîntat în

alb, inînd în mîna sting facla aprins, în mîna
dreapt ramura de mslin. Theagen, înviorat de
dragoste, se avînt i el în arena luptelor, îi biruie

adversarul, primete din mîna Haricleei ramura de
mslin i este încoronat învingtor, în fanfara craini-

cilor i în aclamaiile multimei. Aceast victorie
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fu fatal. Ea întei i mai mult dragostea celor doi

tineri, care se destinuiesc fiecare lui Calasiris.

Calasiris, sftuit de oracol, se folosete de sosirea

unor negutori tirieni pentru a pune la cale rpirea

Haricleei i fuga în ascuns, pe mare, a celor doi

îndrgostii. Corabia cu fugari poposete în cele din

urm la Zakint, unde urma s petreac iarna. Dar

teama de nite pirai — cari se pripiser în apro-

piere i care puseser ochii pe Haricleea, intere-

sîndu-se de plecarea corbiei, — îi silesc s porneasc

pe neateptate, într-un revrsat de zori.

Tocmai se apropiau de coastele Libiei cînd se

vd deodat atacai de ceata pirailor, cari le luase

urma de la Zakint.' Banda de tîlhari opresc corabia

fenician în largul mrii, silesc cltorii sub amenin-

are de moarte s treac în luntrile lor i rein pe

corabie numai pe Haricleea i pe ai si.

Piraii îndreapt corabia spre rmurile Nilului.

Ajuni la mal, ancoreaz, debarc, aduc un sacri-

ficiu lui Neptun c le-a fost prielnic i, cu merindele

i vinurile aflate în corabie, pregtesc un osp
bogat, în timp ce comandantul lor pune la cale

cstoria sa cu Haricleea. Calasiris îns aprinde

gelozia in sufletul ajutorului de comandant al pira-

ilor, i împrindu-i în dou tabere vrjmae,
aî vrajba între ei i dezlnuie mcelul din care

supravieuiesc numai Haricleea, Theagen rnit
— fiindc se amestecase în lupt— i el, batrînul

Calasiris, care se retrsese mai departe, pe coasta

muntelui, ca s priveasc desfurarea lucrurilor.

Pe cînd se credeau astfel scpai de primejdie, np-
desc asupra celor doi tineri i asupra corbiei încr-

cate cu aur, argint i stofe, piraii bucolieni, despre

cari a fost vorba la începutul romanului.

Calasiris nu încheiase aici înc firul povetii

sale, cînd sosete gazda lor, Nafsicles, aducînd

vestea c piraii au fost nimicii i c el a primit

de la comandantul trupei egiptene, din prada dobîn-

dit, o fecioar frumoas. Era Haricleea, din nou

desprit de Theagen, care, din porunca înving-
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torului, fusese trimis la Memfis lui Oroondat, guver-

natorul Egiptului. Dup struinele btrînului Cala-

siris, Nafsicles se înduioeaz i, în cele din urm,
druiete libertatea Haricleei.

A doua zi Calasiris i Haricleea, liberat, îmbr-
cai în haine de ceretori, pornesc singuri mai departe

spre Memfis. Sosesc tocmai în clipa cînd, în jurul

zidurilor care întreau cetatea Memfis i în faa
poporului adunat, fiii lui Calasiris se fugreau unul

pe altul. Cel mai mare nu era altul decît piratul

Thyamis. Scpat din captivitate, rsculase satele de la

gura Nilului i se îndreptase spre reedina satrapului,

pe care o înconjurase. Era vorba s rzbune în

sînge nedreptatea fcut de fratele su mai mic,

care-1 înlturase cu viclenie de la funcia de mare
preot ce-i revenea lui, dup dispariia tatlui.

Soia satrapului, Arsachia, aflînd pricina rzvrtirii,

propune ca cei doi frai s se lupte între ei i ca

biruitorul s rmîn cu misiunea de mare preot al

Egiptului. Calasiris, sosit la timp, împiedec mcelul
între frai, dîndu-se pe fa. Copiii îl recunosc.

Poporul îl aclam. Btrînul se îndreapt spre altarul

templului, ca s aduc libaiuni zeiei Isis. Aci

lmurind c el, copleit de btrînee, nu mai poate

îndeplini misiunea de preot, îi ia coroana i o

depune pe capul lui Thyamis, recomandîndu-1 ca

succesor. Poporul consacr alegerea, dar peste

noapte btrînul îi d sufletul.

Haricleea i Theagen, care se regsiser, sunt

gzduii în acest timp în palatul guvernamental.

Cercul suferinelor lor nu era înc încheiat. Soia
satrapului, Arsachia, o femeie pervers care, în

lipsa soului su ce se afla în rzboi cu etiopienii,

se îndrgostise de Theagen, voia s-1 despart de

logodnica lui. Theagen îns rezist cu trie la toate

ispitele i ameninrile ei. Arsachia, îndîrjit, d
ordin s fie pus în lanuri. Haricleea împrtete
i ea soarta lui, ba este chiar condamnat s moar
pe rug, dar scap ca prin minune.
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în acest timp, Oroondat, aflînd cele ce se

petrec în palatul su, trimite o porunc stranic

efului eunucilor si, ca s-i trimit numaidecît

în tabr pe captivii greci. în drum îns, pe cînd

Theagen i Haricleea erau condui pe cmile spre

lagrul satrapului, cad în mîna unei patrule de tro-

glodii etiopieni — un trib nomad, cum explic

autorul— i sunt astfel dui în tabra lui Hydaspe,

care, dup' ce înfrînsese pe Oroondat, se întorcea

in triumf spre capitala sa, Meroe, aezat într-o insul

ocolit de apele Nilului. Curierii, încununai cu flori

de lotus, purtînd în mîn ramuri de palmieri, rspîn-

desc ca fulgerul vestea victoriei. Poporul întreg,

cu preoii gymnosofiti în frunte, se grmdete
s ias înaintea regelui.

Dup rugciunile aduse în templu, mulimea se

îndreapt spre o cîmpie, unde se ridicau trei mari

altare: unul închinat soarelui, altul lunei i altul

lui Bachus. Dup cererea poporului, care pretindea

s se respecte datina strmoeasc i s se jertfeasc

sînge omenesc, regele hotrte s se sacrifice soarelui

i lunei primii prini de rzboiu: Theagen i Hari-

cleea. Dar frumuseea, strlucirea i tinereea

captivilor înduioeazpe regin i pe rege. Haricleea,

luînd cuvîntul înaintea regelui i a mulimii dezvluie

enigma vieii sale, aducînd ca mrturie bandeleta

scris de chiar mîna mamei sale, colierul de perle

i inelul tatlui cu care fusese prsit în pustiu.

Marele preot al gymnosofitilor, Sosimitres, care o

crescuse pîn la vîrsta de 5 ani, o recunoate. Regina,

înduioat pîn la lacrmi, se arunc în braele

fiicei sale. Haricleea, recunoscut, cere mîntuirea

logodnicului. Sosimitres, marele preot, intervine în

sprijinul tinerilor i, interpretînd în aceast întîm-

plare voina zeilor, cere poporului renunarea la

sacrificiul uman. i astfel, în loc de a fi ari pe rug,

tinerii sunt condui înaintea altarului: Theagen,

alturi de Hydaspe, într-un car tras de cai, Hari-

cleea, alturi de mama sa, într-un car tras de

boi albi.
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Romanul se încheie cu o noti, care în manu-
scriptele noastre sun astfel

:

« Sfîrit ca acesta au luat alctuirea întâmplrilor celor
ethiopiceti a lui Theagen i a Haricliei care o au alctuit
brbat fenician, emesinean, la neam din cei despre rsrit,
fiul lui Theodosie, Iliodor ».

Alctuit în epoca in care romanul grec începea
s se degajeze de epopee, ca gen literar de sine
stttor, Theagen i Haricleea sufer de defecte
inerente începuturilor.

Aciunea este o înlnuire de incidente multiple
i complicate, vdind im gust pronunat pentru
aventuri, o preocupare constant de a izbi imagi-
naia cititorilor prin situaiuni i conflicte neatep-
tate, prin evenimente stranii: prsirea unei copile
de rege în locuri pustii, salvarea ei, trecerea în ari
strine, fug, atacuri repetate de pirai, cdere în

captivitate, liberare, desprirea logodnicilor, reg-
sirea lor, aruncarea în temni, condamnarea la

moarte, scparea, iari cderea în robie, rugul i,
în cele din urm, la captul atîtor încercri, cstoria.

Prin aceast întreesere de situaiuni bizare,

precum i prin interminabilele monologuri i dialo-

guri, ca i prin reflexiunile morale, care amintesc
ceva din influena coalelor de retoric ale timpului,
progresiunea aciunii este necontenit stînjenit i
încetinit.

De alt parte, impresia de neverosimilitate pe
care ne-o d extravaganta combinare a situaiunilor
neprevzute, este sporit prin introducerea elemen-
tului miraculos, împrumutat din epopee, i care se

împletete necontenit în urzeala romanului. Dei
autorul este un cretin, totui aciunea eroilor este
cluzit dup oracole, visuri i apariiuni; ba
într-un loc aflm i oracolul pe care este' silit s-1
dea un mort, chinuit de mama lui, o btrîn vr-
jitoare.

Dar cu toate aceste defecte iniiale ale genului,
totui romanul acesta este socotit, alturi de Dafnis
i Hloe, ca cel mai bun dintre romanele greceti,
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prin planul su i prin abilitatea cu care Heliodor

tie s lege episoadele multiple i variate de aciunea

principal. Ceea ce a fcut îns popularitatea lui

este suflul moral. Autorul a tiut, cu mult înde-

mînare, s înfieze episoadele secundare astfel

încît perversitatea unora dintre eroii si s-i gseasc
totdeauna rsplata cuvenit. De alt parte, în

ciuda întîmplrilor atit de multiple i de stranii

i a suferinelor atît de dureroase ale logodnicilor,

a scos într-o lumin duioas iubirea lor cast i
credina lor statornic, învluind într-un nimb de

poezie' sfinenia cstoriei, aa cum a îneles-o

cretinismul.

Tocmai aceast lture a romanului a atras la noi

pe episcopul de Roman, Leon Gheuca, i 1-a îndem-

nat s pun pe « loghiotatul Kyr Thoma, vel

logoft », s traduc romanul pentru desftarea

sufleteasc a boierimii noastre. Tlmcitorul însui

mrturisete aceast intenie în versurile, de altfel

prozaice, pe care le adaug la sfîritul tlmcirii sale:

«Pofta, dulceaa i libovul i se pare c pornete,

îns pre Theagen i Hariclie ca soarele curai îi pzete,
Bucurie si întristare grabnice prifaceri prin alctuire

le numete
Cele adevrate pentru nestatornicie strii omului griete,

Cunun rbdtorilor i înelepilor mai înainte prorocete

Care dup mult ptimire i adevrate rbdri o i druiete »

Traducerea nu este îns reuit.
Limba textului ofer citeva particulariti intere-

sante. Traductorul nu gsea cu uurin în limba

literar a timpului su echivalentul românesc pentru

unele noiuni din originalul grecesc, în aceste cazuri,

el a pstrat cuvîntui grecesc pe care 1-a subliniat,

dar a adugat pe marginea textului lmurirea lui

prin perifraz. Astfel, pentru noiunea de echipament

el folosete neogrecescul katuna pe care îl explic

astfel: «'catuna se numete vasele i cele trebuin-

cioase de drum i de rzboi, ce se zice elineste

aposkevi (doiocntsuT]) ». Pentru duel pstreaz pe

grecescul monomahia (jjLovojxaxia): «lupta unul cu
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^ f ?«
no*lunea de pubertate folosete pe

grecescul tf,,, pe care îl lmurete astfel: « ivii
se numete yîrsta cea copilandric, în carea vîrst
oo peru atit_ la mustet cît i la' barb»; pentru
episod întrebuineaz forma greac episodion (inu-
ao«iov) pe care o explic: « episodion se numete
tot lucrul sau voroava ce se aduce la comediile ceale
jelmce, pentru rîs»; iar drama o definete astfel-«drama se numete facerea (am zice mai exact :

alctuirea) cortului (cort înseamn în limba veche
teatru) i cea jelnic i cea de bucurie ».

Alte cuvinte prezint, pentru stadiul limbii
literare a vremii, un interes deosebit, fiindc fac
pai te dm primul strat de cuvinte din limbile romanice
occidentale ptrunse la noi prin intermediul limbii
neogreceti. Astfel este de pild cuvîntul pomvâdm grecescul tco^, derivat la rîndul su din fran-
cezul pompe.Din aceeai familie face parte si
cuvîntul lamba i altele, care se mai aud si azi— în
aceeai categorie intr i cuvîntul bangâ— ai carenu sunt etimologii populare, ci forma mai veche a
curatelor occidentale, ptrunse în limba noastr
prin filiera greac. Mai tîrziu, ctre mijlocul secolului
ai AIA-Iea, cmd se întrete la noi influenta francez
aceste cuvinte, înlocuite cu corespondentele franceze'
dispar dm circulaia limbii literare, dar multe din
ele vieuiesc înc în agonie în vorbirea btrînilor
in oraele de provincie ale vechiului regat si la sate'
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R 031ANE ORIENTALE

SINDIPA

Este ua ciclu de snoave j;,
Rle mai multe mucalite

4
menite s stToata in relief "viclenia, nestatornicia i
necredina femeilor '"— toate îns încadrate în rama
unei jnrigi^geaej'ale^ cu_proEarii, jje roman.
"CÎoIecia aceasta de poveti hazlii i rutcioase

ne vine, ca i romanul Varlaam i Ioasaf, din vechea
jiteratur indic,, Pin acum nu s-a descoperit
^prototipul indian, dar faptul c unele snoave din
acest roman îi gsesc paralele în literaturile vechii
Indii, precum i faptul c numele filosofului care
joac rolul principal în versiunile cele mai apropiate
de prototipul pierdut — Sintipa în versiunea gre-

ceasc, Sendabar în cea arab — are la baz o

rdcin indic Sindhapati (conductorul sidelor,

al înelepilor), presupun aceast origin.
Din India, romanul a trecut în Persia, unde a

fost tradus în pehlvi, limba vorbit în timpul regilor

sasanizi, i din Persia, romanul a cltorit mai
departe în Siria, care în primele veacuri ale creti-
nismului era un puternic focar de cultur, luînd
parte activ la marea micare spiritual a lumii
greco-latine. Din Siria, romanul a trecut în veacul
al Xl-lea în literatura bizantin.

Versiunea cea mai apropiat de prototipul
pierdut este — dup cercetrile de pîn acum —
versiunea greceasc i, dup ea, cea spaniol.

Versiunea greceasc a fost tradus, dup cum
s-a dedus dintr-un manuscris pstrat în Biblioteca
sinodal din Moscova, de ctre Mihail Andreopu-
los, din îndemnul lui Gabriel din Melitene (1086

—

1100). Acest dinast bizantin aArea ca vecin un cumnat,
Theodoros Thoros, care guverna, în numele Bizan-
ului, Edessa, pe atunci un puternic centru de cui-

23-
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tur siriac. Dup toate probabilitile, originalul

textului tradus de Andreopulos în limba greac,
venea din Siria. Traducerea spaniol a fost fcut
în Castilia, dup un original arab, în anul 1253,

din porunca infantelui Don Fadrique, varul regelui

Ali'ons cel înelept.

Aceste traduceri n-au avut îns în literaturile

vremii noroc, fiindc au întîmpinat de la început

concurena unei traduceri latine. Un clugr din

sec.^al Xll-lea, Jehan de Alta-Silva (de Haute-

Selve), a prelucrat versiunea ebraic cu destul
libertate în limba latin sub titlul: Dolophatos

sive Historia septem sapientium Romae, dedicînd-o

episcopului Bertrand de Metz (1179—1212).

Aceast prelucrare latin sta la baza traducerilor

i prelucrrilor în proza i versuri — în limbile

francez, italian, german, olandez, danez,
englez, ungar, rus i polona — care au invadat

literaturile medievale i au avut o influen conside-

rabil în procesul de evoluie al novelisticei euro-

pene din Occident.

Versiunea greceasc a ptruns numai în litera-

turile slave ortodoxe i la noi. Ea s-a rspândit

mult vreme în copii, manuscripte i a .fost. ..pus

sub tipar in mediul comunitii greceti din Veneia.
înainte îns de apariia tipriturii greceti, romanul
circula in literatura noastr.

Dar s vedem mai întîi subiectul acestui roman:
A fost odat un împrat în Persia, anume Kira,

care, dei avea 7 soii, totui nu dobîndise nici un
motenitor. Dup multe i îndelungate rugciuni
ctre Domnul, dobîndete în cele din urm un copil,

împratul, dorind s-i instruiasc fiul cu înv-
tur aleas, îl d pe mîna unui crturar, care îns
se trudete zadarnic cu copilul 3 ani. Vzînd c fiul

nu are nici un folos de la dasclul su, împratul
îl ia i-1 duce la filosofukJ5mcD|xa, despre a crui
faima auzise pe muli. Filosoful face legmînt cu

împratul c, dac în 6 luni nu va scoate din tînrul

prin un filosof desvârit, sa i se taie capul. Sin-
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dipa, luînd pe fiul împratului, îi construiete o
cas mare cu perei albi, iar pe perei zugrvete
toate învturile pe care voia s i le arate. Filosoful

]
a

petrecea toat ziua cu fiul împratului, învîndu-1 (/

cele zugrvite pe perei— am zice, un învmînt
intuitiv — aa încît, înainte de a se împlini sorocul

hotrît, copilul i-a încheiat învtura.
Sindipa vestete pe împrat c a doua zi se va

înfia cu copilul la curte, dar curînd dup aceasta,

scrutînd tainele zodiilor, afl cu groaz c o mare
primejdie amenin pe copil dac va vorbi înainte

de vremea rînduit. Filosoful împrtete tînarului

prin temerile i, pentru a înltura primejdia,
hotrsc împreun ca fiul s se înfieze înaintea
împratului a doua zi, singur, dar în curs de 7 zile

s nu scoat nici un cuvînf.

A doua zi de diminea, împratul iese voios
înaintea copilului su, îl îmbrieaz, îi vorbete,
dar la toate întrebrile, copilul rmîne mut. împ-
ratul, crezînd c poate copilul e stpînit de emoie,
roag sfetnicii s încerce ei cu blîndee a ispiti

învtura copilului, dar nici ei nu izbutesc s-i
scoat o vorb din gur. Nedumerii, îi dau cu
prerea c poate filosoful, în dorina de a ajunge
la scop, s fi dat copilului niscaiva ierburi, ori c,
strduindu-se s vîre prea mult învtur in

capul lui, i s-a legat limba.
împratul, înfuriat, trimite ostai s caute pe

filosof, dar nu-1 gsesc, cci Sindipa, prevzînd
cele ce aveau s se întîmple, dispruse.

Pe cînd împratul se afla cuprins de o mare
mîhnire, una din cele . 7 soii ale sale, aflînd cele

petrecute, cere s i se trimeat ei copilul spre a-1

întreba singur, aparte, pricina tcerii, întrucît

i mai înainte, ei îi spunea toate tainele sufletului

pe care nici mamei lui adevrate nu îndrznea s le

mrturiseasc. împratul primete, iar femeia,
luînd pe copil în casa ei, încearc cu cuvinte mîngî-
ioase s-1 fac s vorbeasc. Dar toate sunt zadar-

nice. Atunci femeia, ispitit de gînduri criminale,
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fgduiete tînrului prin c va cuta ea un me-
teug prin care s pun capt zilelor btrînului
împrat, cu condiia îns ca prinul, urcîndu-se
pe tron, s o ia de soie. Tînrul, îngrozit de aceast
propunere s-a turburat i s-a mîniat într-atît,

încît uitînd sfatul dasclului su, mai înainte de a
trece cele 7 zile, a rupt tcerea cu aceste cuvinte:

« S tii muiere, c aceasta ce ai zis acum, nu va
avea nici un rspuns pîn nu vor trece cele 7 zile ».

Femeia, auzind aceste cuvinte i dîndu-i seama
de nesocotina ei, de fric, îi rupe îndat hainele,

îi zgîrie faa i începe s strige. împratul, auzind
ipetele ei, o chiam, o întreab ce s-a întîmplat,

i ea acuz pe prin de intenii nelegiuite.

Stpînit de groaz i de scîrb, împratul îi
osîndete copilul la moarte. El avea îns la curtea
sa 7 filosofi, al cror sfat îl cerea totdeauna în

împrejurri grele. Acetia, vzînd c stpînul lor,

fr s le fi cerut sfatul, ca de obicei, i-a osîndit

copilul la moarte, se tem ca nu cumva împratul,
cindu-se mai tîrziu, s-i verse mînia asupra lor

c n-au fost în stare s-1 împiedice.1 De aceea se

hotrsc s mearg fiecare dintre ei la împrat,
cîte unul într-o zi, i s-1 conving s renune la

osînd sau, în orice caz, s suspende execuia pîn
îi va asculta pe toi.

A doua zi, pe cînd urma s se înfptuiasc osînda,

se înfieaz înaintea împratului întîiul dintre
filosofi i se închin pîn la pmînt, zicîndu-i: « 0,
împrate, nu este cu dreptate i cu cuviin s faci

un lucru ca acesta, pîn nu se va cerca mai înthu
s se afle adevrul ». i îi povestete dou pilde, una
menit a dovedi c nu se cade a se da crezare pîrilor

pîn nu se izvodete adevrul, alta tinzînd s dove-
deasc rutatea i viclenia femeii. împratul înclin
spre iertarea copilului, dar îndat se înfieaz
femeia care, printr-o alta pild, dovedete nere-

cunotina copiilor i frnicia sfetnicilor. împ-
ratul amîn execuia pentru a doua zi. Dar a doua
zi se înfieaz al doilea filosof i astfel se petrec
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lucrurile 7 zile de-a rîndul; filosofii cutînd s
suspende osînda prin pilde intind s dovedeasc
viclenia femeilor; împrteasa zbtîndu-se s gr-
beasc înfptuirea condamnrii prin pilde menite
a întri temeinicia acuzrii sale. apte zile de-a
rîndul împratul oviete: dup pildele filoso-

filor, hotrîrea lui îi pleac cumpna spre iertarea

tînrului prin, dup pildele împrtesei, hotrîrea
îi înclin cumpna spre executarea condamnrii.
Dar cele apte zile fatale trec, i a opta zi copilul

îi dezleag limba i, în faa tatlui i a boierilor

adunai, el povestete pricina tcerii sale i desti-
nuie gîndul criminal al soiei necredincioase.

Dup cum se poate vedea din expunerea de mai
sus, romanul are o construcie destul de simetric:
fiecare filosof povestete cîte dou istorioare. Dup
povestirile fiecrui filosof urmeaz o povestire cu
tendin contrar a soiei împratului. în versi-

unea român i greac sunt dar jA> povestiri ale

filosofilor, J7_ ale femeii, la care se adaug drept
încheiere 2 „ale tînrului prin i una a^J1** Siridjpa^
în total /_24^

AceasTa particular structur a romanului îng-
duie dezvoltarea sau prescurtarea lui. Astfel, în

redaciunea arab intercalat în mie i una de
nopi, unde vizirii au luat locul filosofilor, numrul
lor a fost sporit la 40 i în aceeai proporie i
povestirile. ^

în versiunile occidentale, fiecare filosof povestete
numai o singur snoava, la care mama vitreg
rspunde în fiecare zi prin cîte una. La aceasta se

adaug, în încheiere, o ultim istorioar, aa încît-

versiunile occidentale, au numai 15 povestiri.

în versiunile occidentale, istorioarele au fost

substituite; în locul vechilor snoave orientale— care

cuprindeau aluzii mitice i elemente de via social
oriental, necunoscute Occidentului, s-au introdus
snoave din cele gustate de societatea timpului,
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precum una din ciclul romanelor arturiene, în carejje

vorbete despre Merlin; altajde_origine clasicâ^^po-
vestita d.e_£hedru_i Petronius — <despre> matroana
din Efes x

. Prelucrarea vechiului text al romanului
, a mers aa de departe în Occident încît numai
patru snoave au rmas comune cu versiunile orientale.

Afara de aceasta, grupa occidental a romanului

se mai deosebete de cea oriental i în ceea ce

privete intriga ce alctuiete rama snoavelor, care

încadreaz materialul anecdotic.

în versiunile occidentale, tinrul prin . este

instruit de toi cei apte înelepi de la curtea împ-
ratului, cari sar apoi în ajutorul lui — de aci i
numirea romanului de: "Cei apte înelepi: Ies sept

sages, i setti savi, the seven sages, die sieben Weisen.

/ In versiunile orientale, fiul împratului este

instruit de un singur filosof care, dei absent în

timpul dezbaterii procesului, intervine totui la

sfîrit, grbind deznodmîntul. El este dar figura

central în rama romanului, asupra creia se concen-

treaz interesul; de aci i numirea pe care o poart
opera în Orient: cartea lui Sindipa.

în versiunile occidentale, începînd cu sursa

comun, Dolopathos, romanul capt un colorit

occidental i cretin. Eroii sunt cînd Dolopathos,

regele Siciliei, cînd împratul Diocleian, cînd

Vespasian, cînd « Stephano figliuolo di un impe-

ratore di Roma»; filosoful indian a fost înlocuit

în aceste prelucrri occidentale cu poetul Virgiliu,

iar aciunea se desfoar la curtea din Roma,
Bizan sau Siciîia.

Versiunea româneasc face parte din familia

versiunilor orientale i se apropie deci de cea greac,

siriac, spaniol, persan (Sindibâd Nâmeh din

1375); de prelucrarea cunoscut sub titlul Cei 7

1 Phedru, Appendix, XV, Petronius, Satiricon, § 111.

Cf. i Joseph Bedier, Les fabliaux, etudes de litterature popu-
laire et d'histoire litteraire du Moyen-Âge. V-e ed. Paris, Cham-
pion, 1925, p. 120.
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viziri pstrat în cîteva versiuni din O mie i una de

nopi i în a 8-a noapte a lui Tuti-nameh scris de

persanul Nachschabî.
D-l Gaster în Literatura popular român i,

dup dînsul, d-l N. Iorga cred c romanul lui Sindipa

s-a tradus în literatura noastr de 2 ori i c cea

mai veche tlmcire are la baza ei Aversiunea neo-

greac tiprit în Veneia, la 1744. Aceasta nu este

îns prima ediie a textului, fiindc în titlu chiar

se spune: vecoorl [ieTaTU7CG>&ev (retiprit de curînd).

Numrul însemnat de manuscripte din Biblio-

teca Academiei Române ne îngduie s privim mai
clar în problema privitoare la originalul versiunilor

româneti i la circulaia lor. Cu mult înainte de

apariia tipriturii neogreceti din 1744, romanul
circula în literatura noastr.

Cea mai veche versiune româneasc se afl in

manuscriptul nr. 1 436, din_ Biblioteca Academiei
Române, copiat în anul|17Q3jde Costea Dasclul - m\
de la Biserica cheilor din Braov, dup cum se

poate vedea dintr-o ' noti: « Ispisah az mnog
grsnw Koste Dascl ot S<ven>taia Crkov ot

Skei. Maca Noem. 25 dh vk 15t acsi » (7212 = 1704).

Manuscriptul lui Costea Dasclul este o copie

clup un altul mai vechi, dup cum se poate vedea,

aceasta din numeroasele lacune ale textului. Proto-

tipul venea probabil din ara Româneasc i fusese

tradus în a doua jumtate a veacului al XVII-lea,

cînd în limba noastr se încrucia influena slav,

în agonie, cu influena greceasc i cu cea turceasca.

Limba textului — aa cum ne-o resfrînge copia lui

Costea Dasclul — înfieaz într-adevr un curios

amestec de elemente slave, azi disprute din circu-

laie (ca de exemplu: pocitanie, titlul pe care îl

poart pildele: pocitania al cincilea filosof. .
.

;

dodei din vechea slav dodejati, sîrb dodejati;

iuboste, de la ljubiti = iubire; proclet; ciud, cu

sensul de mirare), alturi de unele elemente greceti,

precum: mustopita, o mîncare fiart în must
(fj,ouCTT07UTa)

;
papagalul (ngr. 7ca7raY<£Xo£ din ital.
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pappagallo) i chiar cîteva turcisme ca: gealat (în

vers. neogreac: t^£>uxt7]<;) mozavirie = vicleug.

Textuf nu a fost tradus din limbile sud-slave,

unde romanul a ptruns tîrziu K Nu ar fi îns
exclus ca prima traducere româneasc s se fi fcut
mi dup tipritura veneiana, ci dup un manuscript

grecesc necunoscut, mai ales c versiunea româ-

neasca din ms. lui Costea Dasclul nu se suprapune

totdeauna exact peste textul tipriturii neogreceti.

Celelalte manuscripte, cu mult mai noi decît al lui

Costea Dasclul, indic îns, în chip neîndoielnic,

un original grecesc din cele tiprite la Veneia.

Dup un asemenea manuscript s-a fcut prima

tipritur 2
.

1 Se tie dup cercetrile lui M. Murko c acest roman
oriental a' ptruns în literaturile bulgar i sîrb abia pe la

începutul secolului al XlX-lea. Cunoscutul lupttor din

epoca regenerrii culturale a Bulgariei, Sofronie Vracansky,
în vremea btrîneei sale petrecute la Vidin, a tradus în bulg-
rete romanul Sindipa, care s-a rspîndit prin copii manu-
scripte. Mai tîrziu, profesorul Christachi Pavlovic a fcut
o nou traducere care s-a tiprit în 1844, în Biblioteca univer-

sitii din Pesta. în literatura sîrbeasc a ptruns prin tradu-

cere'a tiprit în tipografia Universitii din Pesta, în 1809

i închinat unui negutor
v
sîrb din Aradul Mare, de ctre

im oarecare G.M. pe care Safarik I-a identificat cu Georg
Mihaljevic (M. Murko, Die Geschichte von den Sieben Weisen

bei den Slaven, în Sitzungsberichte der Kais. Akademie d. Wis-

sensch. in Wien, Phil.-hist. Kt, 1880).
2 Iat ca dovad o mic pericop din a doua povestire

a filosofului întîiu (punem în parantez leciunile mai bune
din ms.).

Ediia neogreac 1744

« Koci, #XXt]v Si7)Y7]cj[.v #>coua6v

u.ou, Si BatrXeu vot SiTjyyjOco

T6> ejqî KpiTsi. "AvOptoTro

Tiq eTx£V &pveov., ottou eXaXei

âv0pO>7îîV7]V 9WV7}V, TO OTCOtOV

xaXouatv eXX7)vtaxi YnrTootov,

LtaXicrn. 8e na7rayâXXov. »

Ediia rom. tiprit

« i alt pild mai ascult o

împrate <s spui puterii

tale, ms. 830> un om -(oare-

care > avea o pasre ce gria
în graiu omenesc carele s
chiam elineate (psitacon)

iar italieneate papagal. »

Numele pasrei este corupt în msse.: unele dau psidacon,

altele racosol; tipriturile jipacon, iar ms. 3184, f. 12 v.:

îi zic elinii psidacon, iar frîncii îi zic papagal, iar turcii îi zic

duducusu.
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Interesant e f-p'^ "* arpast colecie de poveti

mucalite, cu tot caracterul ei indecent, a fost mult

mai rspîndit în lumea preoilor i caluganlpj

notri si se gsete pîn în secolul al XlX-lea, copiata

laolalt cu vieile de sfini sau cu Minunile Maieu

Domnului!'Cea mai veche copie — cunoscuta pina

azi — a fost fcut, dup cum s-a spus, de ctre

dasclul bisericii cheilor din Braov; alta a fost

copiat pe la începutul secolului al XlX-lea «dup
alte foite ale dumnealui Kesarie dela mnstirea

Aninoas'a», de ctre un crturar mrunt, ce se aiia

si el « slujind la sfînta mnstire >; o alta, din 1/SU,

de ctre « Tudorache dascl gospod ot Ploeti»;

în fine o alta, semnalat de ctre d-1 Leca Morariu,

a fost copiat de « Constantin Popovici, cleric din

clasul III » în 1796.

Dup unul din numeroasele manuscripte care

circulau în Ardeal, Sinâipa s-a tiprit pentru întua

dat Ia noi în
v
1802, la Sibiu, cu cheltuiala cunoscu-

tului editor de erî poporane Simeon Pantea, din

satul Selcioa de sus, pe Ane, sub titlul:

Istoria Sindipii filosofului, care mai mtuu s-au

întors din limba persascâ în elineascâ, iar acUma^ din

limba elineasc, prefcut în româneasca data m
tipariu cu cheltuiala lui Simeon Pantea din satul

Selcioa-de-sus de pe AriaL Sibiu, Ion Bart 1802.

Cum se vede din titlul acestei ediii, Simeon

Pantea este cel ce a suportat spezele de tipar, iar

nu traductorul, dup cum crezuse greit Gaster

la 1883 K
e v . ,.

Cartea este însoit de o prefaa prin care edi-

torul recomand aceast « istorie plin de înelep-

ciune si minunat, de a creia cetire se vor foarte

îndulci'» cititorii, vzînd «minunata înelepciune

a filosofului Sindipa », din care multe vor avea de

învat.

i Literatura popular român, p. 65; vezi îns i recti-

ficarea din Grober, Grundriss der rom. Philologie, li, 4,

(1901), p. 385.
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A doua ediie s-a tiprit Ia |l834J tot la Sibiu,
cu o «înainte cuvîntare » care, cITTOci modificri'
este reproducerea prefeei din ediia de la 1802^
la care s-au adugat urmtoarele rînduri intro-
ductive :

T * *
Il
^?*5- cSft

*Î2rflxl Cartea ce ° t» în mîn
>
intitulat:

Istoria Sindipn filosofului, care mai întîi s'au fost tradusdm limna persieiasc (sic) în cea elineasc, iar la anul 1802
tradusa din ehneate In limba româneasc de Simeon Pante
de care s au i fost tiprit atuncea . . . ».

Acest adaus a indus în eroare pe Gaster care, de-
sigur, nu cunoscuse în 1883 prima ediie.

Succesul mare de care s-a bucurat aceast p^vt*
in toate literaturile lumii st nu atît in intriga <e-i
servete de ram, cît in snoavele hazlii care scot
în relief, adesea cu cinism, rutatea si viclenia
femeilor necredincioase.

Pentru a da o idee de caracterul acestor snoave—
« Decameronul strmoilor notri » cum 1-a numit

d-1 Leca Morariu — voi prezenta una din ele, care
a avut un rsunet mai puternic în literatura si
folclorul nostru. E pilda a 2-a povestit de filosoful
al

t aptelea .

Un tînr pleac în lume, hotrît s nu se însoare
pîn nu va afla toate vicleugurile femeilor. Pe
drum, un om îl înva s se retrag în pustie 40 de
zile i 40 de nopi, ca s scrie necontenit vicleugurile
femeilor. Dup 40 de zile, tînrul, crezînd' c nu
î-a scpat nimic nescris, se întoarce spre cminul
su. Pe cale, poposete într-un sat, unde rmîne
peste noapte. A doua zi, un stean, fcînd mas
mare, îl învit i pe el la osp. Tînrul se aeaz
la mas, dar dm felul cum se purta se cunotea c
este strin. Gazda, mirat, îl întreab de unde este ?

i unde a fost? El spune c vine de departe si c a
ieit în lume ca s afle vicleugurile femeilor. Atunci
omul spuse soiei sale acestea i îi ceru s-1 ia înuntru
i s-i rînduiasc de mîncare aparte. Femeia fcu
precum i-a zis brbatul i se aez cu strinul la
mas. In timpul mesei, nevasta îl întreb: dac

într-adevr a scris în cartea lui toate vicleugurile

femeilor, i la rspunsul lui c nici o viclenie nu

i-a scpat,' ea îi povesti una inedit.

A fost un om — începe ea — care avea o femeie

cinstit si îneleapt. Brbatul îns, ponegrea în-

tr-una toate 'femeile i se luda c numai pe el

nu-1 poate amgi nici una. Femeia, vzîndu-1 aa,^ se

hotrî s-1 cumineasc i, într-o diminea, pe cînd

el pleca cu plugul' la arin, se duse la tîrg, cumpr
pete, îl pregti i-1 duse la prînz brbatului. Intor-

Hndu-se spre cas, femeia arunc pete viu pe

brazdele ogorului.f Brbatul se scoal s are i,

gsind petii pe brazd, îi culege i-i duce neveste-sei

s i-i gteasc. Femeia, prefcîndu-se c nu tie

nimic de ei, îl întreab unde i-a gsit. Brbatul

rspunde: «pe brazdele plugului». Cînd brbatul se

aez seara la mas i ceru s-i aduc petii, ea,

zgîriindu-se pe fa, începu s strige i s ipe pîna

ce se strînser vecinii. Atunci femeia se plînse ca

brbatul ei are pe dracul în el, c a srit la ea s
o omoare, c tot vorbete de petii gsii pe brazda

i se roag de ei s-1 lege, c altfel este în stare s
fac crim. Brbatul o ine într-una cu ceea ce

tia el: « petii de pe brazd ». Atunci vecinii, vzînd

c femeia are dreptate, îl legar de mîini i de picioare

cu lanuri. Dimineaa, venir din nou vecinii s vad
ce s-a întîmplat. Omul spunea tot adevrul, iar

femeia striga: «omul acesta este îndrcit». Dup
ce-1 inur astfel trei zile legat, nevasta îl întreb

dac 'vrea s mnînce pete prjit. Brbatul izbucni:

«tia sunt petii pe care i-am gsit pe brazd».

Femeia, la rîndul ei, adresîndu-se vecinilor: «Boieri

cretini, înc tot îl ine pe el dracul ». Omul, înele-

gînd în siîrit de unde-i vine pacostea, se hotrî

s nu mai pomeneasc nimic de petii de pe brazd.

i cînd femeia îl întreb din nou, el rspunse c nu

tie ce peti sunt aceia. Atunci nevasta, mulumit,

îl dezleg i-i spuse s nu mai sudue femeile i s
nu se mai laude c le va birui pe toate.
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Dup ce sfîri povestea, femeia, începînd a se
phnge c ea e frumoas i tinr, pe cînd brbatul
ei e btrîn, se prefcu a fi cuprins de mare dragoste
pentru el. Tînrul czu în curs i abia începu s
asculte de vorbele viclene ale femeii, c aceasta
striga: «Vai mie! Ce este aceasta?» Tînrul încre-
meni de fric. Brbatul femeii i oaspeii npdirm cas. Atunci soia lmuri c tînrul pe care-1
ospteaz se înecase cu un os de peste în gît si-i
era team s nu moar, dar c acum i-a trecutDup ce plecar toi, femeia întreb pe tînr:
«Oare toate cîte i-am spus i» le-am fcut, le ai
scrise?» i, la rspunsul lui c nu le are 'scrise
ea adug: «In deert te osteneti, c nimic n-ai
isprvit i nici ai aflat vicleugurile femeilor»
Strinul ndicîndu-se, i-a ars toate cîte le scrisese
i, mirîndu-se, a zis: «c nimeni din oameni
nu poate s cunoasc rutile si vicleugurile
muierilor ».

Miezul acestei snoave circul si azi în gura
poporului nostru. Ea a fost culeas, cu modificri
în partea final— femeia, în loc s cheme vecinii
sa-i lege brbatul, chiam preotul s-i citeasc sub
patrafir— de printele D. Furtun, în satul Sveni
dm jud. Dorohoi, de la moul C. Chipru K O alt
versiune, redus la proporii mai verosimile a fost
culeas în vara trecut, în satul Sont din judeul
Nasud, de la femeia Elisabeta Gue, de d-1 I. Cazan
i publicat în revista Sociologia româneasc (anul II
1937, nr. 2—3, pp. 137—138) ». De altfel, snoava
are o larg rspîndire în folclorul european: a fost
culeas pe teritoriul francez i pe cel german, la

Cuvinte scumpe, povestiri i legende.
1 D. Furtun,

p. 18.
2 Alt variant Ia N A. Bogdan, Povesti si anecdotedm popor, pp. 28-34. Cf. pentru altele, Adblf Schullerus

Verzeichnis der rumnischen Mrchen und Mrchenvarianten

ÎS! tmv y
r
em der

.

Mârch™typen Antti Aarnes, Helsinki,
1928 (t. b. Communications no. 78), p. 72, nr. 1381.
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sicilieni, la popoarele nordice, la rui, la bulgari, în

Albania de sud 1
.

Anecdota cu filosoful care vrea s cunoasc vicle-

niile femeilor a ptruns la noi i în literatura, daselor

culte. Ea a fost publicat— fr snoava intercalat

la mijloc: petii pe brazd, i refcut în partea

final— în cea dinii reyist 1itg
rarâ a Mo

.

ldovê :

Aluta româneasc sub" titlul «o istorisire oriental:

Edes»; a fost refcut ca stil i republicat mai

"Urziu de Heliade in Curierul de ambe sexe (Periodul

IV, nr. 1, 1842—1844, p. 398) sub titlul Un filosof si

o femeie. De aci si-a împrumutat apoi Al. Macedonki,

în 1882,' «nodul final al intrigii)) din comedia saj$dp-

Up __ dup cum, de altfel, o mrturisete singur.

Ptrunderea culturii occidentale la noi a înl-

turat din gustul publicului, aceast carte de poveti

mucalite, scrise într-o limb mai mult sau mai

puin arhaic. Ediia româneasc dinF^ foare s
fie' ultima; alta mî se mai crmoate^ "n'Trtefâtura

neogreac a avut i are o vitalitate mai mare. In

Biblioteca Naional (Valiani) din Atena, am gsit

ediii veneiene din 1849, 1851, 1875, 1881.
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Pîn acum romanul lui Sindipa nu a fost republicat

într-o ediie tiinific. Fragmente din Sindipa au publicat:
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VIII, Syntipas, Liege, Leipzig, 1904, p. 69; Joseph Bedier,
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theque d'etudes balkaniques. V. Documents, eontes et chansons

slales de VAlbanie du sud, Paris, E. Droz, 1936, p 217 nr. 58.

2 Reprezentat pe scena Teatrului Naional la 15 noiem-

brie 1880 i publicat în volumul Poesii, Bucureti, 1882.
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{^'r?Zl
~Xlh dialectale i un glosar româno-francez,

lii3
^cureti,ocec,1891, pp. 188-190, dup tipritura

sibiana dm 1802: începutul i «pilda I a filosofului al cin-

â%VK e
oo,
MS^m '

top»"*™ lui I- Bianu, Bucureti,
+*! i

??' ^1_24(
?, reproduce cu o introducere i note (sub

rn^LfTerTne
}-
e s

±râmo? ilor ™stri) dup un manuscript
copiat de Constantin Popovici « cliric » din « clasul al triilea

»

m seminarul teologic din Cernui, la anul 1796: pilda filo-
solulm al 7-lea, Pentru un om ce poftie s afle meteugurilei rutile nimereti deplin toate i apoi s se 'însoare.
Despre Codicele Popovici a se vedea informaiuni de acelai,
in Glasul Bucovinei, VII (1924), numerele 1683, 1684 i 1686-

C
n

ernutri923
r°arfei dUP& Codicele ConsL PoP°vici (1796),'

Manuscripte româneti inedite din Biblioteca Academiei:
nr 1436 copiat de Costea Dasclul din sfînta bisericdinchei m 1703, f. 79: Cuvînt i pociltania filosofuluiSinhpa cu împratul de ara Persiei anume Kira (cf.
M. Cartojan Fiore di vinii in Ut. rom., Acad. Rommem sec. Iit., s. III, t. IV, mem. 2, p. 101 (-17 în
nota); nr. 3203, f. 14-70, sfîritul sec. al XVIII-Iea

X?C
/ jP
nm

®i
e Pa^ni

» Pe scoara final o însemnare din

,nl
C
, I! m. Mom

>
Creterea coleciilor, 1906, p. 93)-

nr 4364, 24 foi, romanul pe foile 3-24 v., scris « dup alte
foie ale duhovnicului Chesarie de la mnstirea Aninoasa
care aflmdu-ma i eu la sfînta mnstire slujind la trebile
casei

.
la leat 1802 cînd stpînia sfinia sa printele egumen

Dositheu. Sa se tie ca aceste foie sînt ale lui Constandin
copilului; mi le-au dat dumnealui logoftu Grigorie » (însem-
narea de la sfîrit); nr. 4104, miscelaneu copiat de «Enakism "agi ot Tighine în dughiana jupînului Theodor Doro-naul », Smdipa la f. 70 r., copiat în anul 1785 (cf. i N Car-
tO}an, Alexandria în lit. rom., Bucureti, 1922 p 8)* nr 5115Salla

Nr?
r
r°

V
/ !V,

7
?
3
t
{c£ n0ta p -

85 'Oî 830 copiat în
1786 de Nicolae (sic) (cf. I. Bianu i G. Nicolaiasa, Catalogul
manuscriptelor româneti, Acad. Rom., III rm 78— 811-
nr. 5296, sec XVIII-XIX, cumprat din Atena; nr. 1432;

5£n lb vvtTt
41

vVV
nr

-
3191

'
f

"
178-230 teete sfîr^

itul), sec. XVIII-XIX; nr. 4811, dup lexic si fonetism,
moldovenesc, sfîritul sec. al XVIII-Iea; nr. 3184 f 1-74
scris la 1805 de Meletie dascl ot Popeti (cf. i Creterea
colleciilor Acad. Rom., 1907, p. 39), nr. 4378, din 1805,
r. 148 r.-163 v., lipsete sfîritul, împratul e numit Cuprosu

ÎLÎ? ^/f' 4364 {cf
" $ Acad

' Rom > Creterea coleciilor,
1915, p. 349); nr. 1506, f. 2-39, «scris de pe ce de tiparîum acest curgtor an 1843» de ierodiaconul G. Aliopescu
(f. 39); nr. 154, copiat în 1837 de Gheorghe Iconomu în coala
din Rugmoasa (I. Bianu, Catalogul manuscriptelor româneti,
Acad. Rom., I, p. 349).

?
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Versiuni din grupul oriental, a) Versiuni greceti

publicate: Jo. Fr. Boissonade, SuvrErrac De Sintypa et

Cyri filio Andreopuli Narratio e codd. Panss. edita.. .

(dup 2 manuscripte din Bibi. Regia, azi Biblio-

theque Naionale: n-rele 2919 (B) i supl. 105 (B); Alfred

Eberhard, Fabulae romanenses graece conscnptae
. . .

Voi. 1

(la un loc cu Esop, Lipsea, B. G. Teubner, 1872 dup msse:

Monac. (525) din sec. al XlV-lea; Vindob. (hist. gr. 120)

din sec. al XV-lea si 2 Parisi. (utilizate i de Boissonade),

unul din Berlin si altul din Dresda, scris în 1626); V. Jern-

stedt i D. Nikitin, Mich. Andreopuli Liber Syntipae. Accedit

exemplum codicis Mosquensis phototypicum, în Sanumu

HMnepamopcKo AjcadeMiu Hayia, — Memoires de VAcademie

Imperiale des Sciences de St. Petersbourg, VlII-e serie.

Classe kistorico-philologique,vo\.Xl\ nr. 1, St. Petersburg.,

1912. Cea mai veche tipritur neogreac, necunoscuta lui

Legrand (un exemplar în Biblioteca Academiei Române):

MuOoXoylxov Suv-rtjra tou cpiXococpou, xa TtXsîaTa 7rept£pyovJ

& t% îrepaix% yX<ivr7)<; ^E-ra9paa6ev. NecootI ^ETaTUTrcoO^v

xal fee Sta96pcov CT<paXu.âir<ov dtvaxaOapOev, Veneia, Antonio

Bortoli, 1744.

Manuscripte greceti: în British Museum, un ms.

grec modern copiat în 1667 de Mihail Lampinos din

Galata (ms. Harley 5560. Vezi H.L.D. Ward, B.A. Catalogue

of Romances in the Department of Manuscripts in the British

Museum, voi. I, London, 1883, p. 190 i urm.); Speculum a

journal of maedieval studies, voi. II, 1927, pp. 473— 475;

The Urbana Manuscript of Syntipas (descrierea i colamnea
parial a unui ms. aflat în Biblioteca Universitii din

Illinois).

Versiunea spaniol: Libro de los engannos et los

assayamientos de las mugeres, de arâvigo en castellano

trasladado por el Infante Don Fadrique, fijo de Don Ferrando

et de Donna Beatris, a fost publicat de Dom. Comparetti,

în Ricerche intorno al Libro di Sindibâd (Estratto dalie Mem.
del R. Instituto Lombardo di Scienze e Leftere, 11, 2 della sene

III, pp. 37-54).

Versiunea persan: Sindibâd Nâmeh, publicat întîiai

dat de Falconer, în 1841, a fost republicat împreun
cu Cei 7 viziri i un studiu preios de W. A. Clouston, The

Book of Sindibâd or Story of the King, his Son, the Damsel,

and the Seven Vizirs. From the Persian and Arabic, with

Introduction, Notes and Appendix. Glasgow, Cameron, 1884.

O alt versiune persan: Tuti-Nâmeh a lui Nachschabi

(|1329) continînd numai 6 poveti i derivînd dintr-o

veche prelucrare persan a fost publicat cu traducere

german într-un numr foarte restrîns de exemplare — 12 —
de H. Brockhaus, Die sieben weisen Meister von Nachschabi,
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Leipzig, 1845. Textul lui Brockhaus a fost tradus i în limba
italian de E. Teza, / sette savj nel Tuti nârnah di Nakhshabl
del prof. Ermanno Brockhaus, traduzione e giunte di E. Teza si

publicat în D'Ancona, // tibro dei sette savj di Roma. Tesio
del buon secolo della lingua, Pisa, 1864, pp. XXXVII— LXIV.

Pentru versiunea arab cunoscut sub numele de Cei 7
viziri i cuprins în O mie i una de nopi, vezi mai jos la O
mie i una de nopi.

Textul siriac cu traducere german a fost publicat de
Friedrich Baethgen, Sindban oder Die sieben weisen Meister.
Syrisch und deutsch. Leipzig, 1879, dup un manuscris din
Berlin, copiat, dup o not, în 1560, dup alta, în 1579.
Textul siriac tradus i în limba francez de Frederic Macler,
Contes syriaques. Histoire de Sindban mise en francais par. . .

d'apres le texte syriaque edite par le Professeur Fr. Baethgen,
Paris, E. Leroux, 1903 (în Collection de contes et chansons
populaires, tome XXVI).

Versiunea ebraic : Paulus Cassel, Mischle Sindband
Secundus-Syntipas. Edirt, emendirt und erklârt. Einlei-
tung und Deutung des Buches der sieben weisen Meister,
Berlin, 1888 (text ebraic i traducere german). Pentru
traducerile mai vechi ale lui Sengelmann (în limba german},
Halle, 1842 i E. Garmoly (în limba francez), Paris, 1849,
vezi Victor Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes ou
relatifs aux arabes publies dans VEurope chretienne de 1810
a 1885, VIII, Liege, Leipzig, 1904, p. 8. La traducerile semna-
late de Chauvin este de adugat acum i o versiune ebraic
tradus în limba latin i copiat în Italia de nord (Bergamo),
în 1407, de un german, publicat dup un manuscript din
Kgl. Bibliothek din Berlin de Alfons Hilka, Historia septem
sapientum, I, Eine bisher unbekannte lateinische Ubersetzung
einer orientalischen Fassung der sieben weisen Meister (Mischle
Sendabar), în colecia Sammlung mittellateinischer Texte, nr. 4,
Heidelberg, 1912.

Versiunea latin: Dolopathos, H. Oesterley, Johannis
de Alta Silva Dolopathos sive de rege et septem sapien-
tibus, Strassburg, 1873, ed. critic dup 6 msse.; Alfons
Hilka, Historia septem sapientium. II. Iohannis de Alta Silva
Dolopathos sive de rege et septem sapientibus nach den fest-
lândischen Handschriften kritisch herausgegeben, Heidelberg,
1913 (în colecia Sammlung mittellat. Texte, nr. 5).

Studii în literatura român: M. Gaster, Literatura
popular român, Bucureti, Heimann, 1883, p. 54 si
urm.; N. Iorga, Livres populaires dans le Sud-Est de
VEurope et surtout chez Ies roumains, Academie Roumaine,
Bidletin de la Section historique, Bucureti, 1928, pp. 35— 37.
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Pentru istoricul crii în literatura universal studiile

de cpetenie sunt ale lui'D. Gomparetti, Osservazioni intorno

al libro dei sette savj di Roma, Pisa, 1865, i Ricerche intorno

al libro di Sindibâd, Milano, Estratto dalie Memorie del R. Insti-

tuto Lombardo di Scienze e Lettere, XI, 2 della sene 3. Tradus

i în limba englez, 1869. Mussafia, Beitrâge zur Literatur

der Sieben weisen Meister în Sitzungsberichte der Wiener Akad.

phil.-hist. CI., LVII, p. 37; Killis Campbell, The seven sages

of Rome, Boston, New York, Chicago, London, 1907; Schmidt,

Neue Beitrâge zur Gesehichte der Sieben weisen Meister, Koln,

1928; Alexander Haggerty Krappe în Archivum Romanicum,

VIII
Pentru domeniul slav: M. Murko, Die Gesehichte von den

sieben Weisen bei den Slaven, în Sitzungsberichte der Kaiserl.

Akademie, Wien, 1890 (122).

Vezi si studiile care însoesc publicaiile de texte amintite

mai sus. Pentru studii mai vechi, cf. Victor Chauvm, Biblio-

graphie des ouvrages arabes... publies dans VEurope chre-

tienne de 1810 a 1885, VIII, Syntipas, Liege, 1904.

Pentru versiunile occidentale, care nu au legtur cu

textul nostru i anume pentru cele franceze, italiene, spaniole,

germane, engleze, neerlandeze, suedeze, ungureti, galice, precum

si pentru cele armene, vezi Victor Chauvin, Bibliographie

des ouvrages arabes... Liege, 1904, voi. VIII, pp. 23-29.

Adaog la bibi. lui Chauvin: Jean Misrahi, Le roman des sept

sages, Paris, E. Droz, 1933 (cuprinde singura versiune fran-

cez complet a romanului în versuri).

HALIMA
JU

g^jv^vi PstP i]Tia din ppI p mai frnmnaap rnlnnt.n de

jjpye^jP rare,

Rsritul musul™^, p.niflffinri-o de

la popoarele Asiei, a transmis-o literaturilor euro-

pene. E un ciclu de basme fermectoare, în care,

în lumina miraculosului oriental apare lumea împ-

railor din India si din Persia, a sultanilor din

Casmir si a califilor din Bagdad, cu palate aurite,

cu Viziri', cu dervii, cu haremuri^! eunuci, cu hogi

i moschee, cu lampa fermecat a lui Aladm i

atît'ea alte minunii-.

în fArr^JTwgrpi o avem în literatura noastr.

if^jy^^rî^^ nlnpt.njt.5 rlin Hou ooleotii dfi POVestl,

ou totul diferite: O >»jp. ni una de novti gx O i^j\
una de zile

- Mi'^ t$«*c( ms w
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Originea primei colecii de basme trebuie cutat
în Extremul Orient.

Înc din anul 987 al erei noastre, crturarul
arab Mohamed ibn Ishâk en-Nadîm, intr-o impor-
tant oper bibliografic Kitâb el-Fihrist (Cartea
catalogului), vorbind de O mie i una de nopi, ne
da detalii foarte interesante în aceast privin.' De
la el aflm c perii cei vechi au fost cei dintîi cari
au plsmuit basme i le-au adunat în cri; cîteva
din basmele lor erau puse în gura animalelor. Afgha-
menn din a treia dinastie i dup ei Sasanizii (cari au
domnit între anii 226— 652 ai erei noastre) au avut
o parte larg în dezvoltarea acestei literaturizare a
gsit i traductori arabi. Traducerile fur culese de
crturarii arabi cari le deter în vileag si le imitar
Cea dintîi dintre crile de acest fel a fost: Hezâr
Afsânek (1001 basme) a crei origine e urmtoarea*

Un rege persan obinuia s-i ucid soiile în
dimineaa zilei care urma cstoriei. O dat îns
se cstori cu o principes istea i instruit, anume
Shahrazâd, care petrecu noaptea nuntii, povestindu-i
un basm fermector. Ajunse cu povestirea pîn în
zorii zilei, la un punct atît de atrgtor, încît regele
o cru i, în a doua noapte, îi ceru continuarea
basmului. Aa se petrecur lucrurile timp de 1 001
nopi, pîn cînd Shahrâzâd avu un fiu si atunci
destinui soului su vicleugul ei. Acesta se minun
de înelepciunea ei, o îndrgi, i-i drui viata. In
toate acestea, Shahrâzâd fusese ajutat de 'doica
regelui, Dinarzad \

Din mrturia istoriografului arab reiese clar c
aceastavestit colecie de basme a fost împrumutat
de arabi de laSjpi/

Cercetrile recente ale orientalitilor si ale folclo-
ritilorm dus la concluzia c perii, Ia rîndul lor

T au
împrumutat nucleul acestei opere — dup cum vom
vedea de altfel îndat—din vechea literatur indiann

voi. Xxfv.'Vflll-^l^'
Hennîng

'

în trad
'

Sa ger™ n *
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Halima este cea mai reprezentativ oper din

familia textelor, caracteristice vechii literaturi in-

diene, numite de francezi « roman â tiroir », iar de

germani « Rahmenerzhlung ». Kste o colecie _d e

poveti fantastice, fabule, anecdote chiar, înca-

drate în rama unei intrigi comune care, la rîndul

ei, este prins i ea înipreun cu alte poveti—de
care se leag, în rama unei aciuni mai mari, întocmai
— ca s folosesc o comparaie a lui Gaston Paris —
ca acele cutiue de lac lucrate artistic de ctre me-
terii Orientului îndeprtat i vîrîte cu meteugjina
într-alta i toate laolalt într-o caset mare. Basmul
se desfoar într-o atmosfer de vis i de mister

pîn la punctul culminant, cînd se gsete înnodat

cu aciunea altui basm, care începe a fi istorisit

pîn aproape de încheiere, cînd este i el întrerupt,

fiindc se afl împletit într-un alt basm care trebuie

i acesta povestit, i în felul acesta deznodmintul
este mereu aminat, iar cînd aflm sfîritul primului

basm atenia noastr este prins în vraja altor

poveti a cror încheiere o ateptm cu curiozitatea

treaz. Aceast particular construcie a fcut ca

numele coleciei de basme, Halima) printr-un proces

semantic, uor de îneles, s devin în limba noastr
nume comun, cu sensul de « poveste lung §i

îni-urnalEl».

Iat, de pild, povestea pescarului i a duhului

uria, pe care o alegem într-adins fiindc variante

ale ei au fost culese i din literatura noastr popular
de P. Ispirescu 1 i alii i fiindc este destul de

cunoscuta i în folclorul altor popoare, ba chiar i
în Africa (la hotentoi, kaffiri, în Angola) 2

.

1 Poveti morale adunate din gura poporului, Bucureti,

1886, p. 42. Pentru alte variante cf. Adolf Schullerus, Ver-

zeichnis der rumnischen Mârcken und Mrchenvarianten nach

dem System der Mârchentypen Antti Aarne's (F. F. Communica-
tions no. 78), Helsinki, 1928, p. 125.

2 The Types of the Folk-Tale a classification and Biblio-

graphy Antti Aarne's Verzeichnis der Mârchentypen (F. F. Com-
munications no. 3), translated and enlarged by Stith Thom-
son, Helsinki, 1928.
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Un pescar, aruncînd de mai multe ori plasa în
mare, scoate în cele din urm un vas închis bine cu dop
de fier. Desfeînd cu greutate dopul, vede cu sur-

prindere ieind ca un fum gros, care încetul cu încetul
se încheag pîn ce se plmdete din el forma unui
duh uria. Duhul fusese închis în vas de ctre împ-
ratul Solomon i aruncat pe fundul mrii. El voiete
sa omoare pe pescar, cci fgduise atunci cînd' a
fost aruncat pe fundul mrii ca, pe cel care-1 va
elihera în primul veac de la închisoarea sa din vas,
s-1 fac bogat, celui ce-i va da libertatea în al

doilea veac, s-i deschid toate comorile pmîn-
tului, în al treilea veac, s-1 fac rege i s-i împli-
neasc în fiecare zi trei dorine, dar în cele din urm,
vzînd c atîtea veacuri s-au scurs i nimeni nu 1-a

pus în libertate, de dezndejde i mînie, a jurat s
omoare pe cel ce-1 va mîntui, dîndu-i o singur
graie: dreptul de a-i alege singur felul morii.
Pescarul, vzîndu-se în cumpna morii, se fcu' iT

nu putea înelege cum un uria ca el a încput
într-un vas aa de mic i îi ceru s-i arate cum a
fost posibil aceasta. Duhul se prefcu din nou în
cea i intr în vas; pescarul, care atîta atepta,
astup vasul i rspunde duhului, care se ruga s-i
dea drumul, c nu va mai face prostia pe care a
fcut-o la început, cci dac îi va da drumul, duhul
se va purta cu el cum s-a purtat regele grec cu doc-
torul Duban. i începe a-i povesti istoria unui rege,
care, vindecat de lepr de doctorul Duban, îl încarc
cu toate onorurile i cu toate darurile bogate. Vizirul
su îns, cuprins de invidie, încearc, esînd intrigi,

s-1 piard pe doctor, dar regele înelegîndu-i planu-
rile, îi amintete de pania regelui Sindbad — i
astfel i povestea aceasta se întrerupe ca s se

intercaleze acum romanul lui Sindipa.
In ediia lui Barac îns, împratul Persiei se

numete Sindbad, fiul su Nurgehan « ce s tlm-
cete: Lumina lumii», dasclul — Sindipa — Abu-
amar, iar în loc de cei apte înelepi apar 40 de
viziri. Intriga se desfoar întocmai ca în romanul
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de origine indiana pe care l-am examinat într-un

capitol precedent.

Copilul împratului, învinovit pe nedrept de

mama sa vitreg, este condamnat la moarte, dar

intervin cei 40 de viziri care se strduiesc s amîne

executarea, povestind fiecare împratului, în cîte

o zi, o istorie; larîndulsu, mama vitreg se silete

s grbeasc executarea, povestind la rîndul ei o

alt snoav. Cele 40 de zile fatale trec i copilul,

cptînd grai, dezvluie cele petrecute i este iertat,

iar femeia nelegiuit este condamnat la moarte.

Povestirile pe care le spun împratului vizirii

sunt îns diferite de cele pe care le istorisesc cei

apte înelepi din Sindipa.

Toate povetile acestea i altele asemntoare
sunt, la rîndul lor, cuprinse în cadrul unei intrigi

generale, ale crei linii mari sunt urmtoarele:

Istoriile familiei Sasanizilor— vechi împrai ai

Persiei care întinseser hotarele stpînirii lor pîn
la India i pinJ[a_China — povestesc despre unul

din cei mai destoinici i mai viieiL-Eegi, .qare la

moartea sa a lsat doi fii : Aidint si \Shazmaja»

Aidin, urcîndu-se în scaunul tatlui sau, a domnit

la început singur, dar dup cîtva timp, micat de

dragostea cu care îl servea fratele su, a împrit
cu el motenirea, dîndu-i în stpînire împria
Ttariei celei mari, cu curile din Samarcand.

Trei ani trec— în alte versiuni zece — fr ca

fraii s se vad. în cele din urm, Aidin, dorind

s-i vad fratele, trimite pe vizirul su s-1 cheme.

haziaaii_primete bucuros, îi gtete împria i
îi ia rmas bun de la împrteas. Iese astfel spre

seara cu tot alaiul din cetate i, întovrindu-se
cu vizirul fratelui su, poposesc peste noapte la

marginea cetii. In miez de noapte, împratul,

voind s-i fac o surpriz soiei, se întoarce tiptil

în cetate, s-i mai ia o dat rmas bun de la ea.

Dar, ajuns acas, îi surprinde soia în tovria
unui sclav i atunci, cuprins de gelozie i furie, îi

ucide pe amîndoi i-i prvlete pe fereastra pala-



tului. Apoi, fr s spun nimnui nimic, se întoarce

la corturile sale.

A doua zi de diminea, pornete cu tot alaiul

spre fratele sau i, dup un drum îndelungat, ajunge
în India.

In curtea fratelui sau, unde este primit cu deose-
bit dragoste i cinste, Shazinan este venic ingîn-

durat i trist. Tot fastul, toat veselia i serbrile
curii îl las indiferent. într-o zi îns, pe cînd fratele

su se afla cu demnitarii curii la vîntoare, Shazinan
zrete de la fereastra camerei sale, care ddea în

grdinile palatului, cum, printre nite tufe de flori,

se deschide o poart ascunsa a palatului, prin care
intr împrteasa Indiei cu prietenele sale, inînd
fiecare de mîn cîte un arap îmbrcat femeiete.
Shazinan, vzînd c fratele su este mai nenorocit
decît el, îi recapt dispoziia lui obinuit. Aidin,
întorcîndu-se de la vîntoare i surprins de schim-
barea brusc a fratelui su, struiete s afle de la

el pricina acestei schimbri, i atunci Aidin afl
crudul adevr. Adine zguduit de cele aflate, Aidin,
dup ce se convinse el însui de necredina soiei,

propune fratelui su sa plece în lume# Shazinan
primete, cu condiia c, dac vor gsi undeva o
alt nelegiuire femeiasc mai mare decît aceea pe
care o svîriser soiile lor, s se întoarc fiecare

la scaunul su. Astfel învoii, amîndoi fraii, tra-

vestii, încalec pe cai i apuc pe un drum lturalnic.
Dup cale de o zi i jumtate ajung la marginea
mrii, într-o livad, unde poposesc ca s se odihneasc
puin, sub umbra unui copac. Pe cînd stteau ei

acolo i vorbeau despre nenorocirile lor, aud deodat
un urlet groaznic ca o vijelie, i zresc despieîndu-se
marea într-o parte i într-alta, ca doi muni mari de
cristal, iar în mijloc, înaintînd spre rm, o nluc
neagr. Cuprini de fric, drumeii se urc în copac.
Nluca înainteaz, spintecînd cu mare iueal valu-
rile, se apropie de rm i se oprete sub copacul
în care se urcaser cei doi împrai. Nluca este

un efrit — un duh necurat al vzduhului — care
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purta pe cap o lad de sticl, încuiat Ia cele patru

capete cu patru lacte mari de fier. Aezîndu-se
la rdcina copacului, efritul scoate din lad o

femeie de o frumusee rpitoare, se aeaz cu capul

pe genunchii ei i adoarme. Femeia, ridicînd ochii

în sus, zrete cocoai în vîrful copacului pe cei

doi împrai i, sub ameninarea c deteapt
« smeul », îi silete s se coboare. Atunci femeia

aezînd uor capul « smeului » pe iarb, le povestete
c a fost rpit de duh în noaptea nunii, închis
în lada de cristal i ascuns pe fundul mrii. Apoi,

dup ce se îndrgete cu ei, le cere inelele, pe care

le înir la alte 98, luate de la ali brbai în împre-

jurri asemntoare i îi sftuiete s plece îndat
pîn nu se deteapt « smeul ». Cei doi frai pornesc
clri pe acelai drum pe care veniser i, încre*

dinai c nimic nu se poate asemna pe lume cu
viclenia femeilor, c soia « smeului » întrecuse în

viclenie cu mult pe soiile lor, se întorc în India la

scaunul împrtesc. Aici, Aidind porunc s se ucid
împrteasa, tovarele sale i sclavii i face lege ca

în fiecare sear sa se cstoreasc cu o femeie, care

a doua zi, în revrsatul zorilor, trebuia s fie ucis.
Astfel se petrec lucrurile trei ani. Lumea începe s
murmure, oraul s se pustiiasc, vizirul care împlinea

porunca e dezndjduit, cînd se ivete o femeie care

imblînzete inima sîngerosului sultan.

Vizirul lui Aidin avea dou fiice: una mai mic,
Medina, i alta mai mare, Halima, de o frumusee
îneînttoare, foarte istea, « care citise multe lucruri

i care oricîte le citise i le auzise povestindu-se,

pe toate le inea minte, ca i cum le-ar fi avut
scrise ». Halima cere tatlui su s o înfieze i
pe ea împratului. Vizirul încearc s o abat de la

hotrîrea ei dar, vzînd c toate struinele sale

sunt zadarnice, îi împlinete voia. Prezentat împ-
ratului, Halima, cu lacrimile în ochi, îl roag sa-i

îngduie a aduce în palat pe sora ei cea mai mic,
pentru ca a doua zi, înainte de moarte, s-i poat
lua de la ea ziua bun pentru totdeauna. împratul
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îi împlinete dorina i a doua zi, înainte de revr-

satul zorilor, pe cînd împratul se deteapt ca s
se duc la divan, Medina se adreseaz sorii sale,

rugînd-o ca acum, în ceasul cel de pe urm al vieii

sale, înainte de desprirea cea venic, s-i poves-

teasc cu glasul ei plcut una din povestirile ei cele

frumoase. Halima începe a povesti un basm. împ-
ratul ascult fermecat, dar tocmai cînd vraja poves-

tirii era mai puternic, povestitoarea întrerupe,

pentru ca împratul s se poat duce la divan,

avînd îns grija s spun c povestirea urmtoare
este cu mult mai minunat i, dac împratul îi

va drui viaa numai pîn a doua zi, va povesti

restul în noaptea ce vine. Împratul îi druiete
viaa i astfel se petrec lucrurile o mie i una de

nopi.
Decedatul folclorist francez Emmanuel Cosquin,

dezbtînd tema lui De Goeje, care susinuse originea

arab a povestirilor, a studiat amnunit acest

prolog ce servete de cadru coleciunii de basme.

El a "descompus prologul în motivele sale alctui-

toare i a dovedit c atît temele secundare cît i
tema principal îi gsesc variante i paralele în

vechea literatur indian i c, prin urmare, opera

fT are rdcinile în literatura indian. Din India,

colecia aceasta a trecut la peri i de la peri la

arabi.

O mie i una de nopi a ptruns în Europa occi-

dental în secolul al XVII Mea, prin traducerea

orientalistului francez Antoine Galland (1646

—

1715), publicat între anii 1704—1708. Dei orien-

talistul olandez De Goeje pretindea c traducerea

lui Galland a înlturat coloritul oriental al origi-

nalului i ca las de dorit în ceea ce privete exac-

titatea traducerii, totui ea a avut o mare rspîndire

în Frana. Revzut i completat prin traducerea

unei noi serii de poveti— fcut de ctre un arab

ajuns membru al congregaiei sf. Vasile, Dom'Denis
Chavis, care i-a asociat, pentru munca de redacie,

un scriitor de talent al timpului su, M. Cazotte,
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membru al Academiei clin Dijon, — opera lui Galland

a fost editat din nou i sporit cu un alt ciclu de

poveti de Caussin de Perceval i, mai tirziu, de

Edouard Gauttier.

O mic si una de zile. A doua oper care a

intrat în urzeala Halimei noastre este colecia:

mip siuna de zile, care a fost alctuit în limba

frMcez"'de Petis dela_Croi, colegul lui Gal-

land, secretar lîprolesOTÎaCollcge Royal (azi College

de France) *. In prefaa pe care o pune în iruntea

traducerii sale, Petis de la Croix spune c^uloxul

acestor basme este un vestit dervi persan Mocles.

« Era ne spune traductorul, cpetenia sofnlor (clu-

ari sofi) din Ispahan i avea 12 ucenici, care purtau

rase lungi de lîn alb». Poporul avea pentru el

o veneraie deosebit, pentru c era din rasa lui

Mahomet i îl temeau pentru c trecea drept un

savant cabalist. însui regele ah Soliman îl respecta

intr-atît încît, dac-1 întîlnea în drumul sau se

ddea jos de pe cal i se ducea s-i srute poalele.

Mocles, pe cînd era înctînr, a tradus i prelucrat

în limba persan vechi comedii indiene, pe care

le-a unificat si, imitînd O mie i una de nopi, a

intitulat colecia sa O mie i una de zile. Derviul

Mocles ar fi încredinat manuscriptul sau, înga-

duindu-i s scoat o copie, lui Petis de la ^oix

pe cînd acesta se afla la Ispahan, înJ625*. Chemat

mai tîrziu în Frana, ca interpret al regelui pentru

limbile orientale: arab, persan i turc i, ispitit de

succesul traducerii lui Galland, a transpus, F"?tinae

el, în limba francez colecia derviului Mocles.

Manuscriptul dup care spunea Petis de la Croix

i în drumurile lui spre Orient, a lsat i dou relaii

privind rile noastre. Cf. N. Bnescu, in Drum Drept, 1,

1913 pp 43—45; P- P- Panaitescu, Revista Arhivelor, 1

(19251 PP 291— 292 si Franz Babinger, Analele Acad. Rom.

sec. ist!, serialii, tom XIX, mem. 8, 1937, O relaiune neob-

servat despre Moldova sub domnia lui Antonie Vod Ruset

(1676), p. 113.
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ca a fcut traducerea francez nu s-a gsit..toafi,cu toate cercetrile întreprinse. Orientalistul germanv Hammer, cel dintîi a exprimat prerea c pove-
tile sunt «apooryphas ab autore solummoclo e'x

Ifl
S

i°± nTgeS
l
aSK * D"P eUli orientaliti

ca Loiseleur-Deslongchamps, James de Rotschild,
Burton Iurby i alii, au ajuns la convingerea c
o colecie de poveti intitulat O mie i una de zile

arab'
8

fi «S,nW™ ^^' nici în literatura
araba^ ca titlul a fost imaginat de Petis de la Croix
dar ca povetile au fost unele împrumutate din
diferite izvoare — mai ales din colecia Al faragba'da alszdda:- altele plsmuite de el sau poate dl
colaboratorul sau, Lesage. Cartea a fost tiprit laFans in 5 volume, între 1710-1712, sub titlul:
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contes Persans tradmits en
francais par M. Petis de la Croix.

', 2_4»L£LJJ«a_rfe_^k_are_un cadru definit si otendina contrar aceleia pe care o gsim la temelia^vOmiesi una de nopi \ Pe. cînd in ceaJHu-
colecie toata aciunea se grupeaz în jurul unui
erou principal, care este un duman înverunat al
femeilor m cea de a doua avem o eroin care nutrete
ura i dispre împotriva brbailor. Este frumoasa
P^ncnDeia^rrukhnaz, fiica lui Togrulbey, regele
CtanLiij-Ea Vpulese în gînd s nu se mrite
niciodat, fimdca vzuse în vis o scen care o zgu-
duise admc: cum un cerb, care fusese scpat dincumpna morii de cprioar, i-a prsit nepstor

surse*>.

<1UCrri aP °Crife adunate miraai * auLor din diferite

' Cu toat rivalitatea dintre cei doi orientalist] totui
la moartea Im Petis de la Croix, Galland, not nd î fu nanilui intim moartea colegului su (4 decembrie 1711), în vîrst
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soaa citul a czut i ea într-o curs asemntoare.

Locul Halimei îl ine în aceast nou colecie jnnV,

lumeme,. doica^rincipeaei, care in fiecare diminea
cînd stpîna sa intra în baie, avea grij s-i poves-

teasc cîte un basm, pe care îl întrerupea la un

moment interesant, cînd o sclav venea s anune

stpînei c trebuie s se duc la rugciunea de

prînz, pentru ca apoi s reia povestirea în ziua

urmtoare. Basmele doicii au toate aceeai tendin-,

anume s dovedeasc principesei c se gsesc i

brbai credincioi i astfel s-i vindece îndoielile.

Se "împliniser tocmai o mie i una de zile, cînd

fratele principesei Farrukhnaz, greu bolnav, este

vindecat de un preot din Kesaya. Principesa se

duce la preot s-i mulumeasc, dar preotul, dup
ce mai întîi o înfrunt c nu se supune legilor divme,

o primete într-o sal pe ai crei perei erau zugr-

vii în 3 locuri un cerb ajutînd cprioara s-si mîntme

viata si într-un al patrulea loc o cprioar lsîndu-i

soul 'în cumpna morii. în cursul convorbim,

preotul, care în realitate era un demnitar persan,

îi destinuie c fiul regelui din Persia se îndrgostise

de ea în vis i, dup ce afl c i ea îl vzuse tot în

vis într-o lumin simpatic, o hotrte, lucru la

care se învoiete i tatl ei, s mearg la curtea

regelui din Persia.'Dup un drum plin de peripeii

miraculoase, fiindc tînrul prin fusese prefcut

de o vrjitoare în cerb i a trebuit s fie mîntuit

de vraj, cstoria se face i tînra principes cu

soul ei se urc pe tronul regilor persani.

ftL/JTL ceea ce privete structura intim
1
O mie i

una de. nogiJLwijtftâejîi^^
alta parte/ se aseamn: o întreesere deJiasme;

dar" ambele colecii se deosebesc între ele i în pri-

vina prologului care încadreaz ca o ram povetile

î iii ceea ce privete tendina lor diferit!-

' Din capul locului se impune dar întrebarea: cum

s-a putut alctui versiunea greceasc din fuziunea

a dou opere atît de deosebite ca intrig generala
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i ca tendin a prilor. Traductorul grec a pstrat
prologul din O mie i una de nopi, a tiat îns pre-
faa lui Petis de la Croix din O mie i una de zile,
în care ni se dau lmuriri despre originea operei i
despre derviul Mocles, a suprimat mai departe
pasagnle din aceast oper— precum prile din
cadru 1 — care nu se armonizau cu primul' prolog,
a renunat la împrirea materiei pe nopi sau pe
zile, cum se aflajn originalele franceze si' italiene,
a înlocuit peste Lot in partea tradus din O mi%
i una de zile pe Sutlumeme, doica Farrukhnazei,
cujlalimaji, înjsfîrit, apus în loc de finalul colec-
iei, atribuit derviului Mocles, încheierea din O mie
si una de nopi. In chipul acesta s-a alctuit o oper
oarecum unitar. ^Trdduc<tfaa-greceasc a aprut

1
...

.

:erea gre

a eaitiîloi

dup cum aflam
or ulterioare aflm

întnai dal Ia Veneia în
din~Eegrand *. Din prefaa "e_.
c prima ediie a avut 4 tomuri, dar c de la a treia
ediie s-a suprimat un tom, aa c s-a ajuns la trei
tomuri. Nu cunosc primele dou ediii; în bibliotecile
Veneiei, unde s-a tiprit prima ediie, nu le-am
gsit. Traducerea româneasc îns, s-a fcut dup
ediia prescurtat, fiindc manuscriptele româneti

De Ia «La nounce de Farrukhnaz fut interrompue en
cet endroit par 1 arrive d'une esclave qui avoit soin tous Ies
jours d avertir la Princesse lorsquMl falloit aller la priere
du midi. Dabord que cette esclave parvissoit, Farrukhnaz
sortoit du bain et s'habilloit; Ia nourrice de son cote cessoit
de parter et reprenoit le fii de son discour le iour suivant,
orsque la maîtresse etoit rentree dans le bain.. » <Doica
lui Farrukhnaz a fost întrerupt în acest moment de sosirea
unei sclave care avea grij ca în fiecare zi s-i aminteasc
prinesei cind trebuie s mearg la rugciunea de amiaz,
îndat ce aceast sclav aprea, Farrukhnaz ieea din baiei se îmbrac; doica înceta s vorbeasc si relua'firul poves-
tirii in ziua urmtoare, în timp ce stpîna intra din nou în
oaie.

. > pîna la: « Le lendemain Sutlumeme reprit donc
ainsi la parole » <In ziua urmtoare Sutlumeme relu astfel
firul povestirii>.

2 Bibhographie hellenique ou description raisonnee des
ouvmges pubhes par des Grecs au dis-huitieme siecle, I, Paris
1918, p. 470.
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care cuprind întreaga materie a Halimei într-un

singur volum, pstreaz totui i ele împrirea

povetilor pe 3 tomuri: «istoriile tomului l-iu...

istoriile tomului al 2-lea; istoriile tomului al IlI-lea »,

iar povetile se succed la fel. Traductorul român

urmeaz 'de aproape intermediarul grecesc,
_

pe cînd

traductorul grec prescurteaz adesea originalul.

Iat aci o mic pericop din care se poate vedea

cum traducerea greac se îndeprteaz de prototipul

francez (subliniem cu litere cursive prile omise în

traducerea greceasc):

Textul grecesc

Apaptxov MuOoXoytKov) :

«T6 BactXsiov ty)q KaopjpEa!;

Jjtov [iiav cpopctv xuf3epV7)pivov

&7c6 eva fJaatXsa 6vou.a£6ji.EVo

ToxpouX[A7C£7]. Auxic; elxe jjiEow

QuYorrEpoc. (j.ovoyev7j 6vo[j.a-a

Oapouxv^ 7]OTTo£a 07rep£fJaive

tt]v tcXeov topatav tou x6o[ioi)

sic t/jv Eup.opcpâSa, y.k to vii

?jto auxT] sva Gaujxa TTJ
cbpaLOTT^TOt;. »

Pâtis de la Croix

<f Le Royaume de Caschmire
a etoit autrefois gouverne

par un Roy nomme Togrul-

bey. II avait un fils et une
fille qui faisoient Vadmiration
de leurs temps. Le Prince

appelle Farukhrouz etoit un
jeune heros, que miile vertus

rendoient recommandâble et

Farrukhnaz sa soeur pouvait

passer pour un miracle de

beaute.

»

Trad. rom.: împria Gazimiriei era odat supt chiver-

nisirea unui împrat ce 's numiia Tohrulbei. Acesta avea o

fat, una nscut, numele ei Farukhnaz, care covîrua la

frumusee pre cea mai frumoas a lumii, fiind o minune de

frumusee. . .

Aceast versiune neogreac a ptruns i în rile

noastre în epoca de înflorire a culturii greceti din

ultimele decenii ale veacului aPXVIII-lea i s-a

raspindit repede pîna i în lumea clugrilor, dornici

s se desfteze i ei cu incînttoarele poveti , ale

Halimei.

Traducerile româneti. Din lumea, clfiru-luj^-^are

s fi pornit prima traducere româneasc, deoarece

col mai vechi manuscript cunoscut poart urm-
toarea indicaie preioas: « Aravicon Mithologicon

a lui Rafail, egumenul H orezului, tlmcit i scris

cu a sa cheltuial, 1783 ».
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Rafail egumenul venise în Oltenia din mnstirea
Dragomirna, reînviat la o nou viaa religioas de
ctre Paisie Velicikovski, venit de la Muntele Athos.
O noti contimporan ne spune despre Rafail c
«un an de zile s-a aflat supt epistasia acestui sfînt
stare ». In 1781 a fost numit, dup recomandarea
lui Nicolae Brîncoveanu, ca egumen al mnstirii
Hurez. Hrisovul de numire al lui Alexandru Ipsilante
ne spune c «a fost cerut de toat mnstirea i
artat domniei mele de vrednic iconomu bun i
cucernic, cu viea fr de prihan » 1

. înainte îns
de a lua asupr-i conducerea soborului de clugri
din mnstirea Hurez, Rafail petrecuse vreo 20 de
ani pe lîng scaunul eparhial din Rîmnic, unde
muncise în tipografie, ca « diorthositoriu » (corector)
al crilor bisericeti imprimate din iniiativa episco-
pilor timpului: Grigorie i Chesarie. îl gsim astfel
lucrînd ca « diorthositoriu » în 1763 la publicarea
Octoihului, în 1764 la Psaltire, în 1777 la Miniele
pe ianuarie i pe martie, în 1779 la Psaltire, în 1780
la Mineiul pe mai-septembrie. La toate acestea are
grij s semneze la sfîrit c s-a tiprit « prin oste-
neala diorthosirii mai micului între monai Rafail
monahul, de la sfînta mnstire Hurez ». Are si un
ajutor în munca lui, pe Anatoiie ierodiaconul din
episcopia Rîmnicului 2

. Rafail, egumenul Hurezului,
era un crturar al timpului su, dar nu cred c el

cunotea aa de bine limba greac încît s se fi

încumetat a traduce singur 'Apa(3tx6v Mu6oAoyLx6v.
Aceasta, fiindc în munca de publicare a textelor
bisericeti de la Rîmnic el nu se vdete niciodat
a fi tlmcitor. Dimpotriv, elenistul este altul.
La Mineele traduse de episcopul Filaret i aprute
în 1780 se spune c « s-au îndreptaii tlmcirea
acestui mineiu din limba ellineasc pre limba rumâ-

1
I. lonacu, Contribuii la istoricul mnstirii Hurez

Craiova, 1935 (Extras din Arhivele Olteniei), pp. 18 si 60 — 64*
2 loan Bianu i Nerva Hodo, Bibliografia româneasc

veche, IJ, pp. 161, 163, 233, 244, 245, 256, 2G7.
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neasc de dumnealui lordanu biv vel grammaticu
Cappadochianulu »

1
, E posibil dar ca acesta s fi

purtat greul traducerii i ca Rafail, plecînd de la

episcopie pentru a lua în primire streia de la Hurez,

s fi adus cu el un manuscris al traducerii, pe care

1-a raspîndit în mnstirea Hurez.
Traducerea româneasc pstreaz întocmai titlul

ediiei greceti 'Apafhxov MuOoÂoyixov ; basmele
se succed în aceeai ordine; eroii povetilor au ace-

leai nume ca i în ediia greceasc— deosebite îns
de acelea care se gsesc în versiunea francez,
precum

:

Vers. francez
(Galland)

Scheherazade
Schahriar
Voyage de Sindbad
Schahzenan
Dinarzade

Vers. neogreac

Eocpyj 'AlStjv

Sefiajc 6aXaaai.v6<;

MeSLvcfc

Vers. româneasc

Halima
Sofi Aidin
Sevah Talasino
Shazinan
Medina

Aceasta traducere, revzut dup originalul gre-

cesc, a fost apoi prelucrat, în ceea ce privete stilul

de ctre clugrul Gherasim Gorjan, profesor la

coala naional din Vleni. Gorjan i-a însoit
traducerea de o serie de note interesante prin vioi-

ciunea i naivitatea lor, care vdesc preocuparea
clugrului dascl de a folosi orice prilej pentru
moralizarea societii contemporane.

Traducerea lui Gorjan a aprut în 1835. Un an
dup aceasta, apare o nou traducere în Ardeal,
fcut de cunoscutul scriitor poporan Ion Barac,

ti profesor normalicesc i translator magistratual la

consiliul orenesc din Braov ».

Textul dup care a tradus Barac a fost indicat

de regretatul G. Bogdan-Duica. Este traducerea
german de Habicht, Von der Hagen i Schall,

tiprit la Breslau (vezi mai jos bibliografia). Barac
a pstrat, precum a artat Bogdan-Duic, ordinea
capitolelor din Habicht, dar a cuprins în text notele

1 Jbidem, p. 256
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explicative care în originalul german se aflau în

josul paginei precum: ahriar, ce se tlmcete din

limba perseascâ, prietenul cetii; ahsenan ce se

tlmcete împratul femeilor. Limba lui Barac este

îns i ea departe de a reda atmosfera aceea de
vis i de mister care învluie povestirile fantastice

din O mie i una de nopi. Pe alocurea chiar este

noduroas i neclar, fiindc traductorul a întîlnit

cuvinte germane pe care le-a îneles greit sau nu
le-a îneles deloc. Nici « Cuvînt înainte », pus de Barac
în fruntea primului volum, nu este original, ci este

alctuit din traducerea a dou prefee: una a lui

Galland, pe care Barac a cunoscut-o din traducerea
german a lui Vos, a doua a lui Edouard Gauttier,

pe care traductorul român a gsit-o în chiar ver-

siunea lui Habicht. Barac a combinat ambele prefee,
omiînd pasagii întregi i intervertind ordinea para-

grafelor 1
.

In 1908 textul lui Barac a fost revzut dup
traducerea francez a lui I. C. Mardrus i refcut
ca stil, într-o limb româneasc îngrijit i vioaie,

de Em. Gîrleanu. Din munca lui Gîrleanu au vzut
îns lumina tiparului numai 8 nopi, publicate în

dou volume din Biblioteca româneasc enciclopedic
« Socec » (nr. 7 i 8), cu o introducere de conductorul
coleciei (M. Dragomirescu).

In anii din urm, d-1 Liviu Rebreanu a început

o nou traducere a Halimei, dup textul german al

lui Max Henning i dup traducerea englez a lui

sir Richard Burton, într-o limb româneasc bogat
i armonioas.
Dup cum se vede din numeroasele traduceri,

Halinm^BTtoJit undL din crile care s-a bucurat de mai
muTta"~slmpatie în poporul nostru. Ea a încorporat

de la început snoave populare, care -se gsesc i azi

circulind în popor i care au fost adesea prelucrate

de scriitorii populari.

1 G. Bogdan-Duic, Ion Barac în colecia Academiei Ro-
mâne, Stadii i cercetri, XXII, Bucureti, 1933, pp. 66—72.
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Mortul ucis de mai multe ori. Unul din episoa-

dele care a avut rsunet în literatura noastr este

istoria ghebosului celui mie, povestit în a o suta

douzeci i aptea noapte din Halima. în linii mari,

subiectul este urmtorul:
în Gagar, cetatea de cpetenie a Tartariei, se

afla odinioar un croitor, care avea o nevast fru-

moas la care inea foarte mult. într-o sear, pe

cînd lucra în prvlia lui, se pomenete cu un cocoat
care începuse s-i cînte din tambur la ue. Dorind

s-i înveseleasc i soia cu cîntece, îi închide

prvlia i-1 ia pe ghebos cu sine. Acas se aeaz
la mas i femeia aduce un blid cu pete. Pe cînd

mîncau, cocoatul se îneac cu un os mare de pete
i moare. Soul i soia înspimîntai, temîndu-se

de osînda judecii, îl duc în apropiere, la casa unui

doctor evreu, i-1 sprijin de ue. Doctorul, ieind

din cas pe întuneric, se lovete de cocoat i-1

prvlete pe trepte pîna jos. Gerînd s i se aduc
lumin, doctorul vede cu groaz c cel czut
a murit i, sftuindu-se cu soia sa, se îneleg cum
s scape de el : îl urc pe acoperiul casei i,

legîndu-1 cu sfoar, îi dau drumul încet, pe urloiul

vecinului lor.

Acesta, întorcîndu-se acas i crezînd c are de

a face cu un ho, îl lovete apn cu un lemn pîn
îl trîntete jos. Cînd bag de seam c nu se mai
scoal i e mort, cuprins i el de spaim, îl ia în

circ, îl scoate pe ulia alturat i-1 reazim de o

prvlie. Un negustor cretin, trecînd cam but
în zorii zilei pe lîng prvlie i atingînd mortul, se

pomenete cu el în spate i, crezînd c este un ho,
începe s'-i care la pumni i sa strige dup ajutor.

La ipetele lui, sare în ajutor paznicul de pe o uli
învecinat i, vzînd mahomedanul pe care-1 btuse
negustorul — cci cocoatul se vedea dup îmbr-
cminte c e mahomedan— înha pe negustor i-1

duce la judector, care-1 condamn la moarte.

Pe cînd negustorul, cu funia de gît, era gata s fie

urcat în furci, sosete cuprins de remucri, vecinul
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doctorului în casa cruia fusese aruncat cocoatul:
«Stai! stail nu te grbi cu el, c eu am omorît pe
ghebos! Destul c am omorît un mahomedan, nu-mi
mai trebuie sa se omoare i un cretin pentru mine ».

Cretinul e pus în libertate i noul sosit îi ia locul,

sub furci. Insa cînd s-1 ridice cu funia sus, sosete
doctorul evreu, care pretinde c el e vinovatul. Se
atîrn treangul de gîtul doctorului, dar în acea clip
sosete, gîfîind, croitorul, care povestete cum s-au
petrecut lucrurile.

In literatura noastr,, o variant a acestei anec.-

doiJi-aJ!DiiLj^ar^ificat i încorporat de Anton Panii

în poema, sa CL eztoare la {ara sau ^Q-^estea lui Mo.
Mbji* Mo Albu, plecînd într-o toamn din Bucureti
la un drum lung, este prins de ceaa i, nevzînd
încotro calc, nimerete într-un pu prsit, de unde
este scos, la ziu, de nite steni i, dup cîteva

peripeii hazlii, nimerete seara într-o cas de ar,
la eztoare. Aici, între cîntece, jocuri, ghicitori i
poveti, Mo Albu povestete anecdota cu mortul,
pentru a crui ucidere se învinovesc la Anton
Pann: unjnrciumar, im. mcelar, un pescar care s-e

ducea cu pete la tîrg, nite plugari, un drume
clare, un vîntor, nite pescari care îl pescuiesc

din ap i care, în cele din urm, aducînd pe zapciu
i pe ispravnic Ia « artare » acetia gsesc vinovat
pe mort, fiindc:
«Dup atîtea omoruri, de ru tot nu s-a lsat».
La_nton Pann , aceast anecdot este îns între-

esut cu o yârTiTnt a temei «cei tref^gheboî"»,

care a avut un mare rsunet trrloIcTorid i literatura
evului mediu, cci se gsete în l'ahliaux-urile fran-

ceze (Les Trois bossus menestrels), în dou poveti
germane din evul mediu, într-o nuvel a lui Ser-

cambi (De vitio lussuriae in prelatis, ed. Rennicr,

app. 2), într-o nuvel de Straparola, într-o serie de
farse franceze de pe la sfîritul secolului al XVÎI-lea
i la începutul celui de-al XVIII-lea, într-o fars
italian, într-o poveste francez în versuri din

secolul al XVIII-lea, asupra cruia nu mai struim,
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fiindc au fost studiate amnunit de Joseph Bedier 1
.

în literatura noastr, tema a fost versificat, sub

titlul Trei gheboi, de Ion Barac, traductorul Hali-

mtu i publicat în 1843, retiprit în 1844 i 1878.

Tema mortului, ucis pe rînd de mai multe per-

soane, tem care se gsete intrat în literatura

medieval înc din secolul al XHI-lea, are înc o

larg circulaie în masele populare. Antti Aarne i
Stith Thompson 2 au adunat în catalogul de tipuri

de poveti o mulime de variante. Walther Suchier,

care a studiat pe larg rspîndirea i originea temei 3
,

a ajuns la concluzia c snoava a fost nscocit în

Orient — probabil în India— c de acolo a cltorit

spre apus ctre Asia Mic, de unde a trecut pe de

o parte în Africa, pe de alt parte în rsritul,

nordul i apusul Europei. In secolul al XHI-lea,

snoava este prins din gura poporului i fixat în

scris în dou lumi deosebite: în Pieardia, în fabliaux-

ul Du prestre comporte 4 i în Egiptul arab, în colecia

de basme O mie i una de nopi.

La noi a fost culeas apoi, pe Ia jumtatea vea-

cului trecut, de la un ran român, de Franz Obert

(1828—1908), preot i profesor la gimnaziul din

Media, i publicat pentru întîiai dat în publicaia

Das Ausland a lui Cotta, care aprea ca anex la

foaia Augsburger Allgemeine Zeitung în 1856, 1857,

1858 \ Textul lui Obert simplific liniile anecdotei

1 Joseph Bedier, Les fabliaux, âtudes de litterature popu-

laire el iChistoire litteraire du Moyen-Âge, V-e ed., Paris,

Champion 1925, pp. 236-250.
_

8 The types of the Folk-tale a classificatwn and biblio-

graphy Antti Aarne*s Verzeichnis der Mrchentypen, translated

and olarged by Stith Thompson, Helsinki, 1928, p. 183,

nr. 1537.
3 Walther Suchier, Der Schwank von der viermal getuteten

Leiche in der Literatur des Abend- und Morgenlandes, Halle

(Baale), 1922.
, , , ,

4 Montaiglon ot Raynaud. Recueil general et complet des

fabliaux, tom IV, 1880, pp. 1-40, nr. LXXXl
_

5 Republicat de Adolf Schullerus, în Archw des Vereines

fur siebenburgische Landeskunde, Neue Folge, voi. 42, 2, 3

Heît, 1925, p. 390: 7, Der getbtete Pope.
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la urmtoarele incidente: popa ucis de argatul su,
de un vecin care-1 prinde furînd mere, de un stean,
care se ducea cu miere la tîrg, de nite vîntori de
rae slbatice. O alt versiune a fost culeas de
Elena Sevastos (Poveti, araga, pp. 148—151) i
alii l

. Dintr-o versiune asemntoare cu cea publi-

cat de Obert, snoava a fost împrumutat de d-1

P. Dulfu, care a însufleit-o cu dialoguri pline de
naturale i vioiciune i a intercalat-o în cîntul al

IV-lea din epopeea sa, Pcal.
Pcal ucisese, printr-o lovitur nenorocit, pe

popa din sat, care îi împrumutase bania ca s
împart cu fraii si comoara gsit la rdcina
stejarului, fiindc acela, împins de curiozitate i
lcomie, se luase pe urma lui. înainte de a fugi

din sat, Pcal ia pe popa mort în spinare i îl duce
în grdina unui vecin « argos i ru la suflet ».

Aici îl aeaz pe o crac:

« . . .într-un mr ce st s cad
De atîtea mere coapte, ce erau pe el grmad. »

A doua zi, cînd s ias omul, zrind printre pomi
pe popa cocoat în mr i crezînd c-i fur merele,

dup ce îl înfrunt zadarnic:

«Al Printe! precum vd îi fac plcere
Fructele din pomul sta. Dimineaa ai venit
S le guti dac sunt bune. Nu tiai c e oprit

A intra'n grdina asta? Tocmai dumneata, printe,
Care din altar într'una dai la toi povee sfinte,

Trebuia s faci o fapt ca aceasta de ruine?
Jos din pom îi zic odat c de nu. . . o pi cu mine. .

.

Bietul pop aii de unde s se mite?... St pre loc.

Ce te faci c n'auzi înc? Vrei s-i bai de mine joc?
Stai dar c te'nv eu minte ...»

i necjit, zvîrle în el cu o scurttur i îl lovete
drept în frunte. Popa cade lungit jos. Omul crede,

înspimîntat, c el 1-a omorît. îl ia, îl ascunde într-o

claie i pe înserate îl ridic, îl duce tiptil în curtea

1 Alte versiuni vezi la Schullerus Verzeichnis der rum-
nisehen Mrchen, Helsinki, 1928, p. 75, nr. 1537.
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vecinului, care se pregtise s duc cu crua la

tîrg o putin cu miere, i îl aeaz astfel încît s
par c-i mnînc mierea. Pe drum omul, prinzînd de

veste c cineva s-a aezat la stupul cu miere, îi

car cu ciomagul cîteva pe spinare. Popa cade jos,

cruul crede c el 1-a omorît. i trecînd cu crua
pe lînga un rîu, îl aeaz într-o luntrit, îi pune

un ciomag în mîn i-i d drumul pe rîu. Despre

ziu, nite vîntori care ieiser de cu zori s împute
rae slbatice, vzînd pe popa plutind, îi fac semn
s se dea la o parte ca s nu le sperie vînatul. Popa
îns, plutea înainte; raele se sperie i zboar, iar

vîntorii înfuriai împuca spre el, îl rstoarn cu

luntrea i-1 îneac.
Prin Pcal al lui Dulfu, tema a cltorit mai

departe, încruciîndu-se cu varianta lui Anton Pann
i, în aceast form contaminat, a fost culeas

în comuna Ciureti, judeul Tutova, de Gh. Sunea 1
.

Eroul este aci « Ntfle », fratele lui Pcal, care

dei, dup cum spune povestitorul, era « prost de

ddea în gropi, dar avea noroc », dovedete totui

mult îndrzneal i isteime. Dup ce omoar pe

preotul satului de la care împrumutase bania ca s
împart banii cu fraii si, rmas singur, izbutete

s scape de mort, spînzurîndu-1 la o circium, de

coarda casei. în schimbul unei sume de bani, cînd

se lumineaz de ziu, Ntfle se ofer cîrciumarului

ca s-1 scape de bucluc. îl atîrn în crua cu pete
a unui pescar— ca în versiunea lui Anton Pann—
i apoi, pentru bani, îl scap i pe el de necaz, ae-
zîndu-1 într-o luntre, în calea unor vîntori de rae
slbatice. Dup ce acetia uciser i ei pe popa cu

un foc, Ntfle, care era ascuns într-un tufi, îi

îndes cuma pe o ureche i porni spre cas. în

aceast variant popular care, în punctul ei de

plecare, vdete apropierea de versiunea lui Dulfu,

au ptruns incidente din versiunea lui Anton Pann:

cîrciumarul i pescarul.

1 Revista Ion Creang, III, pp. 267—298.
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Om al care cunoate limba animalelor. Iat
acum alt poveste din Halima care se gsete
i în folclorul nostru. Este apologul: Asinul,

bgid i ranul, pe care vizirul îl povesteti' fiicei

sale, cînd afl hotrîrea acesteia de a fi trimis
ca soie sîngerosului sultan. Un negustor, care avea
darul de a înelege limba dobitoacelor — dar nu
trebuia s destinuie nimnui cele aliate -— auzi

într-un rînd cum asinul su sftuia pe bou, care se

plîngea de greutatea traiului, s se prefac bolnav,

dac vrea s scape de munc. Fiindc boul urinase

sfatul asinului, negustorul porunci servitorului su
s pun pe asin în locul boului. Asinul, regretînd

sfatul dat, ca s scape de povar, amgi pe bou
c a auzit pe stpîn poruncind servitorului ca dac
boul nu se va înzdrveni pîn a doua zi, s-1 taie.

Stpînul, al'Iînd acest nou sfat al asinului. începu
s rîd cu hohot. Soia, mirat, ceru s-i spun i
ei pentru ce rîde. Zadarnic omul struia de ea si

nu-1 mai întrebe, cci îi pune viaa în primejdie,

femeia nu se da btut. Brbatul ceru atunci s
i se aduc copiii ca s-i mai vaz o dat înaintea

morii i s cheme i pe prinii ei. Pe cînd copiii

plîngeau, iar btrînii struiau de femeie s se lini-

teasc, brbatul, care sttea îngindurat în pragul

uii, auzi deodat pe coco vorbind cu dulul din

ograd si vaicrindu-i stpînul:

<( ce om becisnic e i stpînul nostru ; el are o muiere i n'o

poate stpîni i eu am cincizeci i fac ce vroi... S puie
mina pe-un ciomag. . . i s o bat bine. i-o s-i vie femeia
în minile ei ».

Negustorul, cum auzi, puse mina pe o scurttur
i repezindu-se la femeie o btu pîn cînd aceasta

îi ceru iertare i-i fgdui s nu-1 mai întrebe alt
dat.

Incidentele principale ale acestui apolog: omul
care înelege"limba animalelor, rîde de cele auzite,

curiozitatea nestpînit a femeii i intervenia
cocoului, care, amintind c el are 50 ori 40 de

gini i c pe toate le stpînete, îndeamn pe brbat

s pun mina pe ciomag i s-i bat. femeia_,_apar

ijnjcile^a-SSoav^pbpulai'e româneti — de exemplu
Etr^o snoav~~din culegerea Ovid Densysianu (Din
popor, p. 125, «Bibi. pentru toi», nr. 351—352) sau

la Victor Pcal (Monografia satului Rinarul,
pT~lW—155) ; la C. Rdulescu-Codin (îngerul

românulu i, p. 106, nota) ; Ia românii din Craina sîr-

beasc (G. Giuglea i G. Vâlsan, De la românii din

Serbia, pp. 363—365) x .a. Acest apolog, destul de

rspîndit i în folclorul nostru, vine dintr-o mare
adîncime de vreme i, trecînd peste frontiere de timp

i de spaiu, circul astzi în tot largul lumii. Boite

i Polivka 2 au notat variante din vechea literatur

indic (Munipaticaritram, Harivamca, Rmyana,
Vetâla paneavimgati), din literatura turc a sec. al

XV-lea, din persan, din siberiana, din gruzin,

din armean, din Africa de Nord, din italian,

francez, german, polon, din întreg teritoriul

rusesc, din slovac, sîrbo-croat, bulgar, albanez,

greac. Alte variante din eston, din finlandez,

din Africa Centrala i de Sud (Coasta de Aur i
Angola), din Jamaica Negru, au fost adugate de

Stith Thompson la catalogul de tipuri de poveti

al Iui Antti Aarne 3
.

BIBLIOGRAFIE

Texte tiprite. M. Gaster, Chrestomatie r&mân, Texte

tiprite i manuscrise (sec. XVI—XIX) dialectale i popu-

lare, voi. II, Leipzig, Bucureti, 1891, p. 128, dup

1 Pentru una dela cheii dela Gergau cf. I. Mulea în

Dacoromania, V, pp. 48 i 31. Vezi i Schullerus, Sieben-

burgisches Archu\ 33, 149.
3 Anmerkungen zu den Kindern u. Hausmrchen der

Bruder Grimm, I, p. 132 not.
3 The types of the Folk-tale a classification and biblio-

graphy Antti Aarne's... translated and enlarged by Stitli

Thompson, p. 108, nr. 670. O variant veche ebraic la

M. Gaster, The exempla of the Rabbis, Leipzig, London,
Probsthain, Harrassowitz, 1924, pp. 145—146, nr. 381.



dou manuscripte din 1783, afltoare pe atunci în Biblioteca
Central: Cltoria a V-a a lui Sevah; petera i tronul lui

Solomon. Barac Ion, O mie i una de nopi, istorii arabiceti
sau Halima, întâiai data tradus din nemete, voi. I— VIII,
Braov, 1836—1840; Halima sau O mie i una de nopi,
traducere de Ion Barac de Em. Gîrleanu (cartea I), Bucureti,
1908, în Biblioteca român enciclopedic, Socec, nr. 7; Ghe-
rasim Gorjan, Halima sau povestiri mitologhicesti arbeti,
s. I, tom. I— IV, 1835—1838; ed. Ii-a, Bucureti 1857;
Liviu Rebreanu, O mie i una de nopi, opera complect,
traducere de... (dup « Max Henning, consultînd i tradu-
cerea lui sir Richard Burton-Leonard C. Smithers ») , Bucureti,
I (41 de nopi). Traductorul a «comprimat sau prelucrat
unele mici episoade, fr îns ca prin aceasta s altereze
înelesul sau farmecul povestirilor»; a suprimat versurile
din povestiri i a ortografiat numele proprii « aa încît s se
poat citi mai cu uurin ». Ed. M. Sadoveanu, Povestiri
din Halima, partea I — în colecia Casei coalelor, Biblioteca
pentru popor, nr. 11, Bucureti, fr dat. Alte tiprituri
în Bibi. Academiei Române: I. Ralet, Halima, povestiri
traduse dup Galland, Bucureti, 1894; Anton Marcu, Halima,
sau povestiri din O mie i una de nopi, trad. din limba ger-
man, Bucureti, fr dat.

Manuscrise din Biblioteca Academiei Române: nr.

2636, «Aravicesc Mythologhicon, care cuprinde povestiri
i întîmplri foarte iscoditoare i frumoase, alctuite întîi

pe limba araviceasc prin prea învatul i îneleptul
dervi Ampumbekir, iar acum întîi din italienete tl-
mcite pre limba greceasc i tiprit, care cu mult osîrdie
s-au îndreptat precum... celelalte tomuri aa i acesta,
nu dup talienete, ci dup greceate, rumn6te, precum
cealelalte do tomuri aa i tomul al treilea, la anul 1782,
iul<ie> 27, în chieiul Braovului». Primele dou tomuri
pierdute; are 254 de file, începe cu: «Urmarea istorii împ-
ratului Inpedefrilor i a vizirîului Talmuk»; nr. 2587, alc-
tuit din 3 tomuri (întîiul cuprinde 22 de poveti din O mie
i una de nopi; al doilea i al III-Iea: 45 poveti din O mie
i una de zile), pe prima pagin, pe un carton, titlul adugat
ulterior: «Arabicon mytologhicon. Povestiri mithologici
arbesci, Halima, a lui Rafail igumenul Hurezului, tlmcit
i scris cu a sa cheltuial», 1783, august 10; nr. 2432,
«Istorii arâpeti întru care s coprinde poveti i întîmplri
foarte frumoase i vrednici de ascultare tîlcuite p limba
arpeasc de îneleptul dervi Abumbekiru, iar acum dup
limba greceasc s-au tîlcuitu in limba rumâneasc, în zilile

domnii mrii sale Constantin Alexandru Ipsilant Voevod,
fiind domnu i purttoru de grij asupra armii roeti, ce s
afla în pmîntul Valahii venii asupra othomanilor. Tomos
protos, Ia leatu 1808, martie în 28 » (cuprinde 22 de basme),

se oprete Ia cltoria a 7-a a lui Sivah; nr 2861, f. 24, un

fragment din Halima: « lstoriîa înleptuhn Antm impara ui

Indii ». Manuscriptul copiat pe la sfiritul secolului al XVI11-

lea, dup cum se poate vedea din notiele adugate la sîirit

privitoare la evenimente din anii 1790 -1795. Nr. 4136

Aravicesc mitologkicon , sfiritul sec. al XVnl-lea.

Fondul Gaster: nr. 6, copiat în 1779 (fragmente),

f. 74 r.-134 v-, « Istoria lui Abulcasim din Bagdad » i altele.

Traduceri franceze: Bibliografia complet a textelor i

a studiilor pîn la 1885 se afl în Victor Chauvin Biblw-

graphie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes pu-

bliâs dans VEurope chretienne de 1810 a 1885, voi IV, V,

Liege {H. Vaillant-Carmanne), Leipzig, 1900 Notam aci

numai textele cele mai importante i în special acelea care

stau în legtur direct cu versiunile noastre. Prima tradu-

cere european este Les Miile et une nuits, contes arabes,

traduits en frangais par M. Galland, membre de L Academie

des inscriptions et belles-lettres ,
professeur de langue arabe au

College royal, Paris, 1704-1717, în 12 volume (ultimele

dou publicate dup moartea traductorului). Opera im

Galland a fost tradus în mai toate limbile europene: italiana,

greac, român, spaniol, portughez, germana, îudeo-

german, american, rus, polon i ungara; ba s-au lacut

i ediii speciale pentru tineret (cf. Chauvin, op. cit., iv,

pp 25-81). Continuation des Miile et une nuits, contes arabes

traduits litteralement en frangais par Dom Denis Chavis

arabe de nation, pretre de la congregatwn de M. tfasite, ei

rediees par M. Cazotte, membre de VAcademie de Vijon. in

prefa se spune c Galland tradusese numai un sfert din

O mie i una de nopi, deoarece restul manuscriptelor arabe,

care încheiau opera, nu se gseau în biblioteca regelui franei,

dar c aceste manuscripte au fost aduse de Dom uems

Chavis, « arabe de nation, pretre â la Congregation de fet. tf a-

sile, appele a Paris par le Gouvernement et sous Ies auspices

d'un ministre eclaire » (în not, Mr. le Baron de Breteuii),

c Dom Chavis a fcut traducerea asociindu-i la munca sa:

« pour rediger l'ouvrage sur la version la plus exacte, J. ca-

zotte, auteur connu du poeme d'Olivier, du Diable amoureux,

du Lord impromptu et de beaucoup d'autres productions

goutees du public»; Les Miile et une nuits, contes arabes

traduits en francais par M. Galland, Membre de l Academie

des inscriptions... continue par M. Caussin de Perceval,

Professeur de langue arabe au College Imperial, Paris, L-e

Normant, 1806, în 12°, 9 voi.; Les Miile et une nuits, contes

arabes traduits en frangais par Galland. Nouvelle edition,

entierement revue sur les textes originaux, accompagnee de

notes et augmentee de plusieurs nouvelles et contes traduits

des langues orientales, par M. Destains, precedee d une noUce

historique sur Galland, par M. Charles Nodier, Paris, ciiez



Gailloi, 1822. Nici el nu respect textul. Singur mrturiseti
în prefa c a prescurtat i c a suprimat nuvele « pcu
înteresanles ou de nature â blesser le gout francais »*. Les
Miile et une nuils contes arabes, iraduits en francais par
Galland. Nouvelle edilion revue sur les textes originaux, accoiu-
pa.gnee de notes, avec les continuations el plusieurs contes,
traduils pour la premiere fois du persan, du turc et de Varabe.
ele, par M. Edouard Gauttier, Paris, 1822, 7 voi. în 8°.

O mie $i una de zile. Les Miile el un jours, conles per-
sans, Iraduits en francais par M. Petis de la Croix. Dolen
des Sccretaires — Interpreles du Roy, Lecteur et Professeur au
College Boyal, Paris, 5 voi., 1710-1712.. Alte ediii: Amster-
dam, 1711-1713, în 12°, 5 voi.; Paris, 1729, în 12°, 5 voi.'
Utrecht, 1732, în 12", 5 voi.; Paris, 1766, în 12°, 5 voi. •

Lille, 1783, în 12°, 5 voi.; Lille, 1784, Le cabinet des Fâes
t. XIV-XV; Amsterdam, 1785; Paris, 1826, în 8", 5 voi.
(cu adaose din Galland, Cardonne, Chavis i Gazotte, cu
desenuri i gravuri « par nos premiers artistes »; stilul revzut
de Lesage), cf. Chauvin, op. cit., IV, pp. 123— 127.

Traduceri italiene: Novele arabe, divise in miile ed una
noile, Iradotte d'oll idioma francese ncl volgare italiano
Vmiezia, 1722, în 12», 12 volume (v. Chauvin, op. cit., IV,
p. 46, not i Burton VIII, p. 104); Venezia 1816— 1817-
Milano, 1839-1843, în 8», 4 voi.; Milano, 1852; Napou\
1867 etc.

O mie i una de zile: Menionate de Victor Chauvin:
Novelle persiane divise in 1001 giomala tradotle in volgare
italiano, Venezia, 1803, Falconetti; Venezia 1833, în 8",

13 voi.; Napoli, Grimaldi, 1856 i / Miile e un giorno: novelle
persiane; traduzione di Armando Dominicis, Firenzc, A. Sa-
lam, 1885 (singurele cunoscute lui Chauvin, IV, p. 130).

Traduceri germane interesante pentru noi: Max Ha-
meii t,F. H. von der Hagen und Karl Schall, Tausend
und enie Nacht; arabische Erzhlungen, zum ersten Mole aus
einer tunesischen Handschrift ergnzt und vollstnding uber-
setzt, Breslau

:
1825, 15 voi. Dup Riickert sunt: « Neu iiber-

setzt aus dem Franzosischen des Galland, mit Aufnahme der
Ergânzungen desselben durch Caussin, Gauttier und Schott
und mit Vervollstndigung aus einer tunesischen Hand-
schrift»** (cf. Chauvin, op. cit., p. 96). Aceast ediie e proto-
tipul lui Barac. Max Henning, Tausend und eihe 'Nacht, aus

* <puin interesante sau de natur a jigni gustul francez>.
* * <Din nou traduse din franceza lui Galland, cu excepia

completrilor fcute aceluiai de ctre- Caussin, Gauttier i
Schott i a întregirii dintr-un manuscris tunisian.

>
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dem arabischen ubertragen, Leipzig, Philipp Reclam Jim.s.d.

(1895-1899), întemeiat pe textul arab dela Bulaq i pe

traducerile anterioare; de aceast traducere germana s-a

servit d-1 L. Rebreanu.

Traduceri integrale: Dr. .1. C. Mardrus, Le livre des

Miile nuits et une nuit; traduction litteralc et complete

da texte arabe, Paris, Charpentier. Traducerea este fcuta

«lun un manuscript arab de la sitritul sec. al XVlI-lea,

aflat în posesiunea sa, « cel mai complet i mai bine conservat,

acelai dup care s-a fcut ediia arab, imprimata la Bulaq ».

Wirhard F. Burton, Plain and literal translatwn of the arabian

Nigkts enlertainments noiv entituled The Book of the Thousand

Nights and a Night with introduction explanatory notes on

the manners and customs of moslem men and a terminal essay

upon the Hislory of the Nights, voi. I-X. Pnnted by the

Burton club for privaLe subsenbers only.

Texte greceti: 'ApapLxov ixoOoXoytxbv Trepi^xov 8i]y*)gei<;

xal euA0spY)>c6Ta Xtav TcspUpva vlo.1 wpaaa. Su^sey etc ty}v

ipa"Bwci)V 8iaXexTov7cap&TOU7coXu[JLa0ou<; Aeppu A|i.7i:ou[.t7rexYjp,

vuv Trpwxov U i% LTaXLXTJ "etg ttjv •fjtzsTepav btaXexTov

LLEm^paoOev, xori («nri wXelcmjc rnu.e,XeEa btopOtoOsv, Vene-

ia, Aut. Zatta, 1757 {Lv.gvand, Biblwgr hell. XVIILe

$ 1 p 407)- în 8", 4 voi.; Nex XotXtjx ^oi.u.woXoy»wV

baBucfr tiprit la Veneia, 1791, de Polyzois Lampa-

aiiziotis din Ianina, în 8°, 4 voi. Dup indicaiile lui Chauvin,

op cit.iV. 48, primele dou volume cuprind poveti din ciclul

O mie si una de nopi, ultimele dou volume din ciclul O

mie i 'una de zile. « începînd de la ediia m-a — spune

Chauvin — colecia a fost diminuat cu al doilea volum din

O mie i una de nopi». Alte ediii menionate la Chauvm:

din Veneia, 1803, Viena, 1837, Veneia, 1846. Ediii nemen-

ionate de Chauvin: traducere direct din limba araba de

k. Trikoglidis, XaXi(z« ETuXoyn ^ Tt?
,

XiXtc xal (ito

vux-re? [xeTctfppaaK; «tto to apapixi xcCievo (în dou tomuri),

Atena, Elefterudakis (s.a.)î acelai în colecia B^X^xr,
'ExXsxm ipya. nr. 31-35, Atena, 1921, 5 volume, in 8°, cu o

prefa în voi. I de I. Vutieridis, pp. 5-15.

Pentru manuscripte i ediii orientale. Vezi Victor Chau-

vin Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux A-

rabes... IV, Liege, 1900, pp. 15 - 24.

Studii: Victor Chauvin, Bibliographie des ouvrages

arabes ou relatifs aux Arabes... cu deosebire voi. IV (unde

se d bibliografia publicaiilor i traducerilor din O mie

i una de nopi, pp. 1— 23 i O mie i una de zile, pp. 123-

132) voi. V—VII (unde se gsete un rezumat al tuturor

povetilor din coleciile notate mai sus, cu o indicaie a

manuscriptelor si textelor arabe în care figureaz povestea,

cu notarea traducerilor în limbi strine a povestei respective



i cu paralele din alte colecii de folclor) ; Richard F. Burton,
Alf-Laylah wa Laylah, Plain and literal translation of the
arabian Nights. . . (vezi titlul complet mai sus p.395). Studiul
se afl în voi. VIII. Felix Paul Greve, Die Erzhlungen
aus den 1001 Nâchtcn, auf Grund der Burtonschen englischen
Ausgabe, 12 volume, Leipzig, 1907— 1908 (în voi. XII:
K. Dyroff, Zur Entstehung und Geschichte des arabischen
Buches 1001 Nacht); Enno Littmann, Die Erzhlungen aus
den 1001 Nchten, nach dem arabischen Urtext der Calcuttaer
Ausgabe vom Jahre 1839 ubertragen, 6 voi-, Leipzig, 1921 —
1928, în voi. VI, pp. 681— 771: despre originea si istoricul
povetilor; Enno Littmann, Tausend und eine Nacht in der
arabischen Literatur, Tiibingen, 1923; J. Horowitz, Die Ent-
stehung von Tausend und eine Nacht, în The Rewiew of Na-
lions, 1927 (pp. 85— 111). Un rezumat al cercetrilor în
Johannes Boite und Georg Polivka, Anmerkungen zu den
Kinder- u. Hausmârchen der Bruder Grimm, voi. IV, Leipzte
1930, pp. 397-410. * *

Pentru cadru vezi i bibliografia dat de Victor Chauvin
în op. cit., V, pp. 188— 191.

In ciclul povetilor orientale trebuiete aezat i Istoria
lui Skmder (ms. 2623 din 1791; nr. 1514 din 1837; nr. 1055,
sec. al XlX-lea, toate din Bibi. Acad. Rom. i nr. 130 i
149, fond Gaster) pentru care cf. acum: dr. M. Gaster Die
Geschichte des Kaisers Skinder ein rumnisch-byzantinischer
Roman în Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugrie-
chischen Pkilologie, herausg. von Prof. Dr. Nikos A. Bees
(Betjs), nr. 22 Athena, I, 37.



ROMANE CAVALERETI

ROMANUL TROIET

Unul din cele mai interesante aspecte ale litera-

turii noastre vechi cu caracter poporan este apariia

aa-numitelor romane « courtois », care se nscuser
xii literatura francez a veacului al XIHea, în urma
unor mari transformri sociale, sub influena vechilor

« chansons de gestes », a unor elemente ce veneau

din tradiia clasic 1 i a unor idei literare aduse

din Provena.
Prefacerile svîrite în structura societii medie-

vale în cursul timpului, prin instituirea cavale-

rismului i prin frmîntrile cruciadelor, pe de o

parte, iar' pe de alta prin rafinarea clasei conduc-

toare, trebuiau s aib rsfrîngeri i în literatura

timpului.

In acelai timp, povestirile despre frumuseea

feeric a Orientului, puse în circulaie de cruciai i
pelerini, au deteptat curiozitatea, au aîat imagi-

naia i au trezit gustul pentru aventuri.

Aceste idealuri noi ale societii cavalereti urmau

sa-i gseasc i ele expresiune în domeniul litera-

turii i acei cari au îndeplinit aceast oper au fost

o generaie de truveri culi, ieii din coalele cleri-

cale ale secolului al XIHea.
Vechile « chansons de gestes », care înclziser

imaginaia unei societi rzboinice i care erau

cîntate în sunetul violelor, în faa catedralelor, în

pieele tîrgurilor, nu mai erau pe placul societii

feudale din secolul al XH-lea, care avea acum alte

idealuri. In epoca aceasta, care a precedat i a pre-

1 Vezi despre aceasta pe larg: Edmond Faral, Recherches

sur Ies sources îatines des contes et romans courtois du moyen-

âge
t

Paris, E. Champion, 1913.
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gtit Renaterea, se rspîndise în Frana un adevrat
cult pentru antichitatea clasic. In coalele înteme-
iate între Loira i Somma, se cultivau cu mult
struin i însufleire, în ciclul superior, în aa-
numitul « trivium », poeii antici. Din rîndurile tine-
retului ieit de pe bncile acestor scoale i care nu
mai gsea loc în clasa clerului, s-au'recrutat truverii
timpurilor noi, care, hrnii cu scrierile clasice, cu
Ars Amandi i Metamorfozele lui Ovidiu, cu Aeneida
lui Virgiliu i cu Thebaida lui Statiu, s-au strduit
sa satisfac nzuinele spre o nou via literar
a lumii elegante din castelele feudale. In dorina
de a încînta imaginaia i simirea acestei lumi
rafinate, ei au transpus în literatur idealul cavale-
rismului i sentimentul curtoaziei. Astfel au luat
natere acele lungi epopee cu subiecte din lumea
antic, din îndeprtatul Orient sau din legendarele
tradiii ale Bretaniei, cunoscute sub numele de
romane courtois. Temele acestor epopei pun în relief

nu numai vitejia cavalereasc — ca în chansons de
gestes— ci i o pasiune de dragoste sincer i puter-
nic.

O influen hotrîtoare în procesul de creaie al

noii producii epice a avut-o i moda literar a
trubadurilor, cu divinizarea femeii i a dragostei,
mod adus în nordul Franei cu prilejul cstoriei
Alienor-ei de Acquitania cu Ludovic al VILlea. De
la curtea regal, aceast mod literar s-a rspîndit
în castelele marilor feudali i s-a impus în literatura
timpului, mai ales prin prestigiul operei lui Chretien
de Troyes I

.

Acest gen de producie epic, început în secolul
al Xll-lea, s-a prelungit pîn în secolul al XV-lea,
cînd, adaptat vremii i transformat în proz, a luat
numele de romane de aventur. Din aceast com-
plex i bogat producie epic, unele exemplare
s-au bucurat de atîta vaz, încît au supravieuit

1 G. Gohen, Un grand romancier d'amour el d'aventure
au Xlhe siecle: Chretien de Troyes et son oeuvre, Paris, 1931.
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peste veacuri si, dup ce au desftat clasele aristo-

crate, s-au rspîndit în masele adînci ale poporului,

intrînd, cum a artat Nisard, în cercul literaturii

de colportaj 1
.

-

Una din cele mai de seama producii ale roma-

nelor « courtois », intrat i în literatura noastr, este

epopeea cunoscut sub numele de Roman de Troie.

Romanul se pstreaz în ms. nr. 2183 din Biblioteca

Academiei Române, fr titlu i fr început i a

fost identificat i studiat de noi într-un memoriu

prezentat Academiei 2
. Tema acestui roman o for-

meaz luptele i peripeiile petrecute sub zidurile

Troiei si soarta tragic a eroilor greci, dup întoar-

cerea de la Troia, povestite îns în cu totul alt

lumin decît în Iliada i Odiseea.

Dictys i Dares. Se tie c în tot cursul evului

mediu epopeile homerice, în care apreau pe primul

plan divinitile elenice cu mitologia lor plin de

poezie, au fost combtute de biserica cretin.

Locul poemelor homerice în cultura timpului

l-au luat dou plsmuiri apocrife, atribuite lui

Dictys Cretanul i Dares Frigianul, care ar fi fost

martori oculari ai rzboiului troian.

Dictys este un pretins tovar al regelui Idomeneu

din Creta, care, dup întoarcerea în patrie, ar fi

scris faptele petrecute sub ochii si ori pe care le-a

auzit din gura lui Ulise, Menelau i Neoptolem.

Povestirea se începe cu împrejurrile în care a fost

rpit Elena de ctre Paris i se încheie cu întoarcerea

spre cminuri a eroilor greci. Opera lui Dictys

este însoit, în manuscriptele evului mediu i în

tiprituri,' de o scrisoare plsmuit, atribuit tradu-

ctorului latin, Lucius Septimius. în ea ni se spune

c Dictys i-ar fi scris memoriile cu litere feniciene

si c, la captul vieii sale, ar fi lsat cu limb de

1 Charles Nisard, Histoire des livres populaires ou de

ia litterature du colportage, Il-e eU, tome II, Paris, 1864,

p. 395 i urm.
a Vezi mai jos în bibliografie.
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moarte ca s fie îngropat împreuna cu opera lui,
ceea ce s-a i fcut. în timpul unui cutremur îns'
mormîntul a fost ruinat i nite pstori au gsit
opera pe care au dus-o la stpînul locului. Acesta
la rîndul su, a trimis-o la Roma împratului Neroj
iar el, Lucius Septimius, a tradus-o în limba latin
pentru ca lumea s afle adevrul asupra celor petre-
cute la Troia.

Dares este un troian din ceata lui Antenor care
scpat cu Eneea din dezastrul Troiei, a scris dup
aceea nenorocirile rasei sale, începînd cu prima
ciocnire a grecilor argonaui cu frigienii si încheind
cu arderea i nruirea Troiei. Opera lui Dares este i
ea însoit de o scrisoare apocrif a lui Cornelius
Nepos ctre Sallustius Grispus, în care cel dintîi
ne spune c pe timpul studiilor sale la Atena ar fi

dat peste istoria veridic a lui Dares, scris chiar
de mîna lui, i c, pentru restabilirea adevrului
asupra distrugerii Troiei, el o traduce în limba
latin.

în ambele scrisori, i a lui Dictys Gretanul si
a lui Dares Frigianul, se strvede destul de limpede
intenia bisericii cretine de a compromite opera
lui Homer. Ambii pretini traductori spun în
scrisorile lor c nu trebuie s se dea crezare lui
Homer, care este cu mult posterior rzboiului troian
pe cînd Dictys i Dares sunt contemporani cu
evenimentele la care chiar au luat parte si c, în
sfîrit, Homer trebuie socotit ca un rtcit — «'pro
msano haberetur »— pentru c a descris zeii, cari
n-au existat niciodat, luptîndu-se cu oamenii.

Aceste dou falsificate, care erau mult preuite
în evul mediu, au avut norocul s ie încordat
vreme îndelungat asupra lor atenia savanilor
din Occident. Cei mai de seam reprezentani ai
clasicismului au luat parte la dezbaterea problemei
dezbatere care a durat mai bine de dou veacuri
i care tindea s lmureasc dac aceste dou opere
au fost plsmuite în lumea latin a Occidentului sau
dac, dimpotriv, au venit din Rsritul grec.
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Discuia a durat pîn în anul 1907 cînd, cu

prilejul unor spturi în Egipt, pe ruinele vechiului

Tebtunis, s-a descoperit un papirus datînd din

secolul al II-lea i coninînd un fragment din Dictys

în limba greac. Aceast descoperire a închis discuia.

Astzi sunt de acord toi clasicitii c amîndou apo-

crifele au fost plsmuite în literatura greac i c
îi au sursele îndeprtate în tradiiile vechilor poei

ciclici, din care s-au alimentat în cursul veacurilor

logografii i istoricii, filosofii i retorii, gramaticii

i comentatorii greci.

Benoit de Sainte-Maure. Din lumea greac, ele

au ptruns în literatura latin înc din secolul al

IV-lea i au gsit, sprijinite de cler, un adînc rsunet

în cultura teologic a evului mediu, înlocuind

aproape cu totul poemele homerice. Ele erau destul

de rspîndite în Occident cînd, în veacul al X II-lea,

truverii francezi, pentru a reînnoi materia epic

a ciclului carolingian, încep s-i caute inspiraia

în marile aciuni ale antichitii. în preajma anului

1165, în Normandia, ling Poitiers, un truver,

Renoit de Sainte-Maure, a alctuit, întemeindu-se

pe Dictys i Dares, o lung epopee de 30 000 versuri

în octosilabe. Dar cum materialul lui Dictys i
Dares era prea sumar, Benoit, cu imaginaia lui

fecund, a înflorit povestirea, dup gustul publi-

cului rafinat pentru care scria, cu aventuri de dra-

goste galant — bunoar cea dintre TroiI i Cresida

sau dintre Diomed i Briseis — sau cu descrieri

mree în care strlucesc lumina i bogia feeriei

orientale, ca de exemplu acea miraculoas « camer
a frumuseilor », construit numai din aur i din

pietre preioase. Dei trateaz un subiect antic,

truverul normand a imprimat totui epopeei sale un

pronunat colorit al vremii i al societii în mijlocul

creia tria. Aa, bunoar, planul de reconstruire

a Troiei, rezidit din cenue de Priam, evoc în

totul arhitectura cetilor medievale: este încon-

jurat de ziduri, prevzute din distan în distan
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cu turnuri i pori. în jurul zidurilor sunt spate
anuri adinei, umplute cu ap, peste care, în dreptul

porilor, sunt aezate puni ce se las sau se ridic,

dup nevoile celor din cetate.

Viaa pe care o triesc eroii, obiceiurile lor,

luptele chiar, respir atmosfera vieii medievale.

Primirea cu alai a Elenei la Troia, purtarea grecilor

fa de femei au ceva din curtoazia obinuit
la' curile cavalerilor din veacul de mijloc. în

descrierea luptelor, rzboinicii nu se lupt din care,

aa precum îi vedem în Iliada, ci clri, îmbrcai
în zale i armuri de fier ca in timpurile de înflorire

a cavalerismului. Ba, într-un loc, Palamed, conduc-
torul cretanilor, pentru a-i dovedi nevinovia, este

gata s se lupte într-un duel judiciar cu rivalul su.
Asemenea transpuneri în timpurile homerice de

obiceiuri i costume ale vremii în care tria truverul,

abund în opera lui Benoit i s-au pstrat, cu toat
deprtarea de spaiu i de timp, pîn în versiunea

noastr româneasc.
Astfel, într-un loc, truverul normand, povestind

omorul lui Agamemnon i vorbind de legturile

nelegiuite ale Glitemnestrei cu Egist, spune textual:

« Car Clitemestra ot ame
Un vasal riche e renome
Qui n'esteit reis, ne cuens, ne dus,

Apelez esteit Egistus. . . »

ceea ce în textul românesc s-a resfrînt astfel:

« nici era împrat, nici domn, nici comit » K

Intr-alt loc, ni se povestete chiar c Pirus,

fiul lui Achile, venind în tabra greceasc spre a

rzbuna moartea tatlui su, înainte de a se amesteca

în vîrtejul luptelor, a fost fcut, dup datina din

evul mediu, mai întîi cavaler:

«Des armes son pere Achilles

Qa me renconte e dit Dares
Le t'irent en Vost chevalier. »

1 Comit, conte, în oastea greceasc a Troiei!
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ceea ce în romanul românesc a devenit:

« Iar împratul Agamemnon, corturile i celelalte

unelte ale ttîni-su, îndat au poruncit de i le-au dat

lui, i aa l-au cinstit pre el, cît doi din domnii cei mari

greceti cu mîinile sale i-au pus cavaleri de aur ».

Versiunea româneasc a romanului Troiei nu

deriv îns direct din opera lui Benoit, ci prin

mijlocirea unui intermediar italian.

Guido delle Colonne. Se tie c în Italia remi-

niscenele despre legenda troian, sprijinite i de

tradiia virgilian a fundrii Romei de ctre eroul

troian, au avut un puternic rsunet în masele popu-

lare, în imnurile latine, cîntate de popor— ca de

pild în cel pe care-1 cîntau în 924 cetenii din

Modena, urcai pe ziduri dinaintea ^invaziei

maghiare — eroii troieni erau luai ca pild pentru

vitejia i virtuile lor; în rîndurile nobilimii italiene

din veacul de mijloc se întîlnesc muli ini purtînd

numele lui Hector i Troil; familii i ceti pretin-

deau c descind din eroii scpai din nruirea Troiei;

la Padova se artau chiar ruinele zidurilor ridicate

de Antenor; pe flamurile cetilor italiene se gseau

insignele care se credea c aparinuser unuia sau

altuia dintre principii troieni. Legendele despre

Troia triau aa de viu în gura poporului, încît atunci

cînd Dante a voit s imortalizeze, în Divina Comedie,

viaa patriarhal a familiei florentine din evul

mediu, ne-a înfiat pe tinerele cstorite, una

plecat asupra leagnului i alta toreînd i povestind

în cercul familiei:

«De Troiani, de Fiesole e di Roma»
Aceast larg popularitate a materialului legen-

dar privitor la Troia, a fcut ca romanul lui Benoit

s gseasc în Italia admiratori pasionai. Dintre

acetia unul, Guido delle Colonne, fost judector

in Messina, între 1257—1280, poet liric în orele

sale de rgaz, a prelucrat în latinete, dup dorina

mecenatului su Matheo della Porta, arhiepiscop

de Palermo, opera lui Benoit.
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Prelucrarea lui Guido delle Golonne este unul din
intermediarele prin care plsmuirea lui Benoit a
trecut în literatura noastr, fiindc prelucrarea lui
Guido se apropie de versiunea româneasc tocmai
în acele trsturi caracteristice în care ambele se
îndeprteaz de epopeea lui Benoit.

Benoit, ca mai toi jongleurii, este plin de verv
scînteietoare i simte o deosebit plcere s lun-
geasc povestirea prin descrieri minuioase i digre-
siuni, introducînd în urzeala romanului ceva din
acea tiin clerical de care erau mîndri crturarii
evului mediu. Guido, dimpotriv, este stpînit de
preocuparea constant de a prescurta povestirea
lui Benoit. Ceea ce truverul francez povestete în
zeci de versuri, Guido red numai în cîteva cuvinte.
Ba, uneori, omite pasagii întregi, aducînd prin
aceasta prefaceri importante în însi structura
romanului, ceea ce se resimte i în împrirea materiei
pe capitole.

Romanul românesc urmeaz de aproape, în
aceast direcie, pe Guido.

Dar, dei Guido rezum pretutindeni opera lui
Benoit, totui în vreo cîteva locuri el dezvolt
povestirea, i aceste amplificri personale ale lui
Guido scot în lumin deosebirea de concepie dintre
truverul^ francez i judele messinian. Benoit, care
triete în plin înflorire a romanului courtois, creeaz
opera lui pentru a fi recitat la zile de srbtoare,
în slile mree ale castelelor. El se strduiete s
plac seigneurilor din vremea sa; de aceea, prelu-
crînd în versuri textul lui Dictys i Dares, nsco-
cete scene tumultuoase de rzboi, 'pline de avînt
eroic, idile de dragoste insuflate de galanterie rafi-
nat, evoc inuturi exotice din Orientul îndeprtat,
plin de palate fantastice, cu turnuri aurite i sli
de marmur, împodobite cu pietre preioase, i

Guido, judele messinian, care prelucreaz dup
sfatul unui episcop, este stpînit cu deosebire de
preocuparea de a instrui i de a moraliza. Dei
prescurteaz naraiunea lui Benoit, totui, ori de
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cite ori are prilejul, adaug informaiuni instructive

i mai ales sfaturi de moralizare.

Benoit vorbete cu mult respect despre Homer:

« clers merveillos e sages e escientos. . . »

pe cînd Guido, ptrunzînd mai adînc în miezul

concepiei lui Dares, cu prtinirea pentru rasa tro-

ian, cînd ajunge la episodul în care se povestete

cum Ahile ucide pe Hector prin surprindere, izbuc-

nete deodat într-o aprig apostrof împotriva lui

Homer, care, în versiunea româneasc, vine astfel:

« Ci tu Omire, fctoriule de versuri, care în crile
tale cu atîtea laude ai scris pe Ahileus, ce socoteal iscusit

te îndeamn ca s împleteti lauda unui tiran, atîta de ru
i fr de omenire i s încoronezi cu flori de laude acel cap

de fiar slbatec, iar nu omenesc. Pentru care lucru iaste

foarte cu ruine unui brbat înelept s fac aa fr de soco-

teal . .

.

Ia aminte, o ticloase Omire, c niciodat Ahileus

n-au ucis pe vreun brbat viteaz cu dreptate, fr de numai

cu vicleug i cu înelciune. »

Traducerea româneasc. Prelucrarea lui Guido

se încheie cu cîteva capitole în care ni se dau notie

despre durata rzboiului troian, despre numele

eroilor ucii, împrumutate din Dares Phrigius. Aceste

notie, care lipsesc din opera lui Benoit, se regsesc

numai în versiunea lui Guido i în cea româneasc.

Textul românesc corespunde cu cel italian, de

cele mai multe ori. aproape verbal; chiar imaginile

plastice, care învioreaz i coloreaz stilul lui Guido,

se regsesc în versiunea româneasc.
Versiunea româneasc este îns, dup cum am

artat amnunit în memoriul prezentat Academiei,

mai simplificat chiar decît a lui Guido, cci înltur
episoadele oarecum strine de subiectul principal,

dup cum într-alte pri are episoade dislocate.

Aceste deosebiri ne-au fcut s admitem ca

intre prelucrarea lui Guido i versiunea româneasc
au fost redaciuni intermediare.

Fiindc pîn la sfîritul secolului al XVIII-lea i
începutul celui de-al XlX-lea, contactul între cultura

italian i cea român este redus, cred c traducerea
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s-a fcut dup un original grecesc, cci grecii ati

cunoscut i ei romanul lui Benoit. Înc din anul
1866 Gidel a semnalat o traducere greceasc în
versuri a lui Benoit. Pe lîng aceasta, grecii vor fi

avut i o versiune prelucrat dup Guido, care îns
nu se cunoate pîn acum.

Versiunea româneasc se pstreaz în manuscrip-
tul nr. 2183 din Biblioteca Academiei Române.
Textul nu are titlu. Primele foi, care conineau
titlul i începutul operei, s-au pierdut. Pe foaia de
la sfîritul textului (f. 127) se afl urmtoarea
not a copistului: «S-au prescris acast istorie de
mult pctosul loan Grmtic, sin popii Mirii ot

Brbteti, fevr. 24 dni, 1766».
Satul Brbteti este poate — orientindu-ne dup

limb—-cel din judeul Vîlcea sau Gorj. Textul
e o copie dup un original care poate se urc pîn
în secolul al XVII-lea. Iat o schem a drumului
pe care l-au strbtut tradiiile legendare ale lui

Dares i Dictys din Occidentul latin i a intermedi-
arelor prin care au trecut pîn au ajuns în literatura
noastr

:

Dares Dictys (cartea VI)

Benoit de Sainie-Maure

Guido delle Colonne

Intermediar necunoscut
(probabil grec)

Romanul românesc
(ms. 2183, Bibi. Acad. Rom.)

Spuneam la început c romanul acesta ne înf-
ieaz rzboiul în cu totul alt aspect decît cel
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cunoscut din poemele homerice. Cauza rzboiului

nu-i aci rpirea Elenei, ci msura de precauie

luat de regele Frigiei în contra expediiei Argo-

nauilor.

O alt caracteristic a romanului este înlturarea

elementului mitologic i înlocuirea lui cu elemente

cretine. Chiar cînd sunt elemente mitologice, ele

au fost preformate prin prisma concepiei cretine.

Astfel este, de exemplu, episodul consultrii oraco-

lului din Delfi de ctre Ulise:

« în ostrovul Delfon era o capite fcut de elenii cei

vechi în care era un idol al lui Apolon dumnezeu, cruia îi

aduceau nebunii eleni jertfe i tmîie, numindu-i spre pieirea

sa Dumnezeu, în care intrînd dracul, da rspuns celor ce

întreab ».

Un alt aspect al concepiei cretine care st

la baza romanului se vede i în tendina de a des-

prinde, din desfurarea faptelor, elementul moral,

atit de scump scriitorilor medievali. Caracteristic

este în aceast privin moralizarea privitoare la

nenorocirile aduse de dragoste, cu care se încheie

romanul (f. 127 v.):

«Vedei, frailor, ce a fcut spurcata Elena i cu necu-

ratul Paris. Acestea agonisesc dragostele muiereti i Inca

muiarea cu brbat i cu copii precum au fost aceea, lata

ce bine i ce cinste au adus Paris lui Priam împrat, tatmi-sau,

i maic-si, Ecubei, i tuturor frailor i nu numai lor, ci

s-au pricinuit din fapta lor moarte i pierzare la o lume de

oameni despre amîndou prile...»

Cea mai interesant caracteristic a romanului

acestuia este îns prezentarea poporului troian într-o

lumin foarte simpatic. In cursul rzboaielor,

Paris nu-i înfiat, aa cum este în Iliada, ca un

om molatic, fr energie, la, ci ca un erou care,

dup moartea lui Hector i Troil, devine sufletul

si reazimul troienilor. Achile, care în Ihada apare

viteaz, mîndru i generos, în romanul nostru este

înfiat într-o lumin puin simpatic. Ori de cîte

ori se întîlneste cu Hector, acesta îi este superior.

dat, Hector îl trîntete pe Achile jos de pe cal

409



Sihninf 2" PalT J h
\î°lf

-
La ^heierea pcii, dup

auaia im Ahile, nu lui Menelau, ca în Iliada Tnfipnncipn greci intervin îns, WSturlnd Wa dîteama ca s nu fie învins Abile
P

'

asa cuT^'l
*" Kf mari

'
Subleotul amanului,

eX urmtorul:
POVeStete reda°iUnea 'Uneasc,'

Pelias, regele Peloponezului, temîndu-se de pom,SlSr^ SU lMOn a îndeamnS s« "educa in deprtata ar a Colchidei ca s aduc deacolo legendara piele a berbecelui de aur Iason se

rirxfa Argos cu tovar?i1 si *«
debarcar i regele Frighiei trimite sol" prevenidu-i ca daca pîn a doua zi nu vor ridicaVnlorelei nu vor pleca dm limanurile lui, vor pieri toiide

« sabia mîniei sale ,>. Greci, înd'îrjiti împotnva

ucer
P
enn°a b

n
b
arg

V
,n

?
rii; *^*n Cottda"cuceresc lina berbecului de aur cu ajutorul Medee

?

Jr n°d

C

d

n Patnal°r
'

°U izbînd P ™ cinste mSCurmd dup sosirea argonauilor în Grecia Hercules, care nu uitase jignirea pe care le'o aduseseLaomedon, « cutreer curile împrailor si prind

C Ca" A&Vfi?
i P°meSte °u 50 de co"b ispre iroia. Aici debarcar pe întunerecul nnntiii, în revrsatul zorilor, se npustesc™ neateptatasupra cetii, ii dau foc, o distrug, o efuTefcu dpe Laomedon i se întorc, luînd cu ei, cart v derazbo pe sora regelui Laomedon, pe EsioL.

dete Cia
UZ Se

P<!
-

tr°nuI tatlui su
'

^zi-dete Iroia dm cenue i trimite soli în Grecia srascumpere Esiona. Grecii refuz i atuncT

iTa'CTo Af
P
H
a
r

S
'-
Care P°VeSte?te Promisiunea'

aci de laHil t

dlt
-
a în V1S (romanul "e deosebeteaci de tradiia antica), acesta este trimis în Grecia

EsioneT
lmp]meaSc visul * * rzbune rpTe"

410

Rpirea Elenei nu este povestit ca o clcare a

legilor de ospitalitate, ci ca o rzbunare pus la cale

de întregul neam troian.

Paris, mergînd în Grecia, debarc in ostrovul

«Sitarilor» unde se afla o « capiste » a Afroditei.

El vine încrcat de bogii i stîrnete admiraia

grecilor, prin înfiarea i mrinimia sa. Atras

de zvonul frumuseii lui Paris, Elena vine în insul

împreun cu jupînesele sale. Paris o îndrgete i,

cu ajutorul tovarilor si, o rpete, o urc pe o

corabie si pornete în largul mrii, spre Troia.

Urmeaz asediul Troiei din partea grecilor care

vin s se rzbune. Asediul se desfoar în 25 de

rzboaie, întrerupte prin armistiii de 2—3 luni,

si se sfîrseste cu povestirea soartei tragice a eroilor

greci întori la cminurile lor. Agamemnon este

ucis de Clitemnestra i Egist. Diomed este izgonit

de soia sa, Egheia, care voia prin aceasta s rz-

bune moartea fratelui ei Asandru.

Ulise rtcete zece ani pe mare i dup ce ajunge,

în sfîrit, la vatra strmoeasc, este ucis de Felagon,

fiul su natural.
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ratura veche româneasc, extras dm Analele Academiei

Române, memoriile seciunii literare, sena III, tomul 111,

mem. 3 (p. 95 a raem, 39 a extrasului i urm.)

Prototipul francez a fost studiat i publicat intr-o buna

ediie critic de Leopold Constans, Le roman de Troie par

Benoit de Sainte-Maure, publiâ d'apres tous Ies 'n<znuscrits

connus (Societe des anciens textes frangais), b voi., rans,

* qq4 1912
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fost cunoscuta prin amabilitatea d-lui D. Russo în a crui
biblioteca se gsete un exemplar din aceast rar publi-
caie). Pentru alte detalii bibliografice, vezi studiul meu citat
mai sus: Legendele roadei în literatura veche româneasc.

Prelucrarea latin a lui Guido delle Colonne a fost
publicata, înc din sec. al XV-lea, sub titlul: Historia destruc-
tionis 1 rojae.

Aceast prelucrare a fost studiat împreun cu cele-
lalte legende despre Troia, în literatura italian, de Egidio
Uorra, Testi mediii di storia. Trojana preceduti da uno studio
sulta legenda trojana m Italia, Torino, Loecher, 1887.

Pentru bibliografie mai amnunit vezi studiul meu
menionat mai sus.

IMBERIE I MARGARONA

(Pierre de Provence et la Belle Maguelomie)

în manuscriptul cu nr. 1817 din Biblioteca Acade-
miei Române — nestudiat pîn acum 1 — se
pstreaz la un loc cu cîteva texte religioase i o
poveste romantic: Istoria lai Imberie fecior împfc
raiului Proveniel Sub acest titlu se ascunde de fapt
prelucrarea celui mai frumos roman cavaleresc al
Franei medievale: Pierre de Provence et la Belle
Maguelonne, care prin graia lui naiv a trecut de
timpuriu peste graniele literaturii franceze, a fost
tradus în vreo 14 limbi i a rzbtut pîn în vremurile
noastre, devenind o adevrat carte popular în

*aoQ\Cîteva
i

notwSumare am dat Scursul universitar din
1929 (exemplar litografiat în Bibi. Acad. Rom.).
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Frana, în Germania, în Grecia chiar, unde a fost

prelucrat în versuri.

Autorul acestui roman cu atîta rsunet nu este

cunoscut. Un scriitor francez, Pierre Ganel îl atribuie

unui canonic din Maguelonna, Bernard de Treviez

(acum Treviers), din secolul al XMea i adaug

tirea c Petrarca, pe timpul studiilor sa e la Mont-

pellier, unde a petrecut 4 ani, l-ar h cizelat, dindu-i

o nou gratie. Gaston Paris îns intr-o noti

publicat în România (XVIII, 1889, p. 510), a

înlturat aceste aseriuni, artlnd ca romanul are

toate caracterele veacului al XV-lea. Romanistul

finlandez Werner Soderhjelm, urmînd pe drumurile

deschise de Gaston Paris, a ajuns la concluzia ca

autorul a fost într-adevr un meridional, dar un

meridional care trise ca atîia alii la curtea str-

lucitoare a Burgundiei, într-o vreme cind înfloreau

acolo literele i cînd tatl Im Carol Temerarul,

Philippe le Bon, caut s reînvie, prin last i lupte

de «tournoi», vremurile cavalerismului.

Oricine ar fi îns autorul, romanul se distinge

prin armonia cu care teme multiple i disparai la

prima vedere sunt întreesute într-un tot unitar,

prin motivarea logic a aciunii, prin fineea cu care

este adîncit psihologia eroilor i, mai ales, prin

luminoasa evocare a idealului cavalerilor din evul

16

Strmoii notri n-au cunoscut îns romanul într-o

traducere direct — sau mcar credincioasa origi-

nalului — ci, dup cum aflm chiar din nota copis-

tului, printr-un intermediar grecesc iar acest

intermediar suferise, precum vom vedea îndat,

transformri din acelea care au alterat însi concepia

primitiv a operei. Dar, pentru o mai clara îne-

legere a lucrurilor, vom expune mai intn, pe scurt,

subiectul romanului aa cum îl avem in versiunea

româneasc. . _ «. ^ \a
'"]

« Regele si regina » Provenei dobmdira la o

vîrst înaintat un copil, pe care-1 creteau cu cea

mai mare luare aminte. Cînd copilul a împlinit
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patru am « ]-au pus de au învat carte a lui Aristotel
i a lui Omir i a lui Efripid (sic) i ale tuturor
filosofilor i ajunsese la 12 ani fecior înelept si
smerit ». Dup ce i-a încheiat învtura, s-â apucat
de meteugul armelor. Era înalt, 'cu prul galben
cu «ochii negrii rîztori », voinic, viteaz si loial'
buciirîndu-se de stima i iubirea supuilor.'

Intr-o zi îns, vine la curtea din Proventa un
cavaler strin, care propune regelui s-i îngduie a
se lupta cu cei mai viteji supui ai si. Regele pri-
mete propunerea i trimite crainici s vesteasc
provocarea. In ziua sorocit pentru lupt, cînd
strinul intr în aren, nimeni nu îndrznete s-1
înfrunte. Numai Imberie, fiul regelui, care ardea
de dorina gloriei, îi îmbrac pe ascuns armura,
pune « aua de aur » pe calul su aprig « ca un fulger»
i fr tirea nimnui, intr în aren. Trîmbiteie i
tobele încep s sune, lupta începe, curtea privete
însufleit i, în uraîele mulimii adunate, tînrul
provensal îi înfrînge adversarul. Incîntat de succesul
obinut, Imberie se descopere spre admiraia tuturor.
Regele îns, care vzuse primejdia de moarte prin
oare trecuse fiul su, îl chiam la sine si-1 dojenete,
cutînd s-i înfrîneze pornirile rzboinice: «Suntem
fericii — îi spune el — c ai ieit învingtor, dar
dac te omora, singuri ne omoram, decît s trimfr taie în lumea aceasta... Ii poruncesc de
astzi înainte, nimic fr tirea mea s nu faci».

Imberie nu rspunde, ci, urcîndu-se în « cmara

»

sa, se pornete pe un plîns amarnic. Regele, aflînd
dezndejdea lui, trimite doica, profesorii si prietenii
din copilrie ca s-1 liniteasc, dar nimeni si nimic
nu-1 poate mîngîia. El cere libertatea de a'colinda
lumea pentru a cîtiga glorie. Zadarnic încearc
prinii, cu lacrimile în ochi, s-i schimbe gîndul
punîndu-i dinainte toat tristeea btrînetilor lor'
Imberie rmîne neînduplecat i atunci împratul
vzînd zbuciumul lui, îi îngduie s plece, dîndu-i
sfaturi printeti, bani i cai. Maic-sa, binecuvîn-
tîndu-1, îi druiete i ea în clipa despririi un engol-
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pion de aur pe care s-1 poarte ca paz împotriva

primejdiilor.
w

.

Imberie, lundu-i rmas bun, pleac, iar sa ia

cu el nici un curtean — de team s nu îl cunoasc

lumea c este de vi împrteasc — ci numai

o singur slug credincioas, anume Scutene. In

urma lui, prinii i întreaga « Proven » rmîn

îndurerai.
. ,.,*',

In tovria lui Scuterie, Imberie colinda lumea

cîstigîndu-si faima de cavaler frumos, viteaz i

înelept. Strbtînd pentru lupte i glorie ri i

orâse multe ajunsese în sfîrit i în Moreea, al

crei crai avea o fat frumoas, Margarona. Un

fiu de crai venise s-i cear mîna, dar ea nu voia

s se cstoreasc decît cu. un cavaler care s se

fi distins cu glorie în lupta armelor. Regele, vzînd

c nici el, nici înelepii de la curtea lui nu pot

s-i schimbe gîndurile, sftuindu-se cu soia sa,

trimite crainici în toat ara ca s invite la curte,

într-o lupt de tournoi, pe toi vitejii cavaleri cari

doresc mîna fiicei sale.

La ziua sorocit, sosesc din toate prile lumii

cavaleri hotrîti s-i msoare vitejia; poporul se

aduna în jurul' arenei; craiul i criasa privesc din

palatul lor, alturi de Margarona, care « strlucea ca

soarele în fereastr, cu un inel de safir verde in

deget». Intre cavaleri se distingea un vornic «cit

nu avea pre » iute i mînios, din « ara arpeasca ».

Doi adversari care încearc s-1 atace fur repede

doborîti i nimeni nu mai avea curajul s se msoare

cu el. Margarona privea cu întristare lupta, cci ea nu

zrea înc în aren pe Imberie, pe care-1 îndrgise

în ascuns, cînd, deodat, acesta îi face apariia

îmbrcat într-o armur sclipitoare i, în sunetul

surlelor si al tobelor, se npusti asupra arapului.

Lupta fu crîncen. In cele din urm, Imberie rs-

turn pe arap de pe cal, ridic sabia ca s-i taie

capul, dar, la struina craiului i a curtenilor,

îi cru viata. Margarona, încîntat, ceru tatlui

ei s-si tin îgduiala dat i craiul, vzînd hotrî-
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rea nestrmutat a fetei sale, chem pe Imberie la

palat, îl îmbrc în caftan de aur i de pietre scumpe
i-i cunun.
Dup un an, Imberie, cu sufletul neastîmprat,

cuprins de nostalgia prinilor i a soarelui patriei
sale, fuge noaptea pe ascuns împreun cu soia sa
i cu servitorul Scuterie.

A doua zi dimineaa, regele, bgînd de seam fuga
tinerilor, trimise clrei pe urma lor, dar zadarnic
acetia îi cutar pe drumuri i coclauri 12 zile, cci
nu-i putur gsi i se întoarser singuri la palat,
spre marea jale a prinilor. In acest rstimp, fuga-
rii, cltorind mai mult noaptea pe lun, prin pduri,
prin muni i prin pustieti, ieir din hotarele
Moreei.

Dup treizeci de zile de rtcire, credinciosul
servitor moare de prea mare oboseal i soii, dup
ce-1 îngropar, îi continuar drumul* prin pustie-
ti. In sfîrit, dup o cale lung, ajunser într-o
pajite înflorit, la un izvor de ap limpede, de
unde se vedea în zare nesfîrita mare albastr.
Aici desclecar la umbra unui chiparos, i Marga-
rona, cu gîndul la prinii ei, adoarme cu capul pe
genunchii lui Imberie.

Imberie îns, auzind o privighetoare cîntînd, îi
scoase engolpionul, care era îmbrcat în tafta roie,
îl puse pe pieptul Margaronei i se lu dup pasre.
Un vultur, care tocmai trecea în zbor, zrind engol-
pionul i crezînd c este o bucat de carne, se sco-
boar, îl smulge în cioc i se oprete într-o insul
de ling rm, pentru a-i dumica prada.

Imberie, zrind în ostrov vulturul ciugulindu-i
engolpionul, se urca într-o luntre pe care o gsi la

rm, dar abia ajunse la jumtatea drumului
i o furtun se dezlnui pe mare. împins de valuri
ctre largul mrii, se zbate trei zile i trei nopi
pîn cînd, în cele din urm, czu în mîinile pirailor,
care-1 luar rob. Vazînd neateptata întorstur a
soartei, Imberie izbucni într-un plîns amarnic, dar— spune textul — « nu plîngea de el c este rob, ci
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plîngea de luminata Margarona, cci ea rmsese
singur în muni i în pustietate ».

Piraii îl duc tocmai la Marea Roie i îl vînd

sultanului din Cairo.

In acest rstimp, Margarona, vazînd c brbatul
ei s-a pierdut, pleac, plîngînd, pe jos, singur, pe

o potec care o scoase tocmai la o mnstire de

clugrie. Aici îi povesti pania ei clugrielor,

care începur s plîng de nenorocirea ei, apoi o

ajutar sa plece, îmbrcat într-o ras neagr, cu

nite negutori ctre Provena. Acolo se duse la

curtea regelui i fr s se destinuiasc, cu învoirea

lui, ridic aproape de rmurile mrii o mnstire,
în care se închise pentru tot restul vieii.

Trecuse vreme la mijloc de cînd Marg rona se

stabilise la mnstire, i, într-o bun zi, trei

corbii de pescari, abtîndu-se spre acele limanuri,

aruncar mrejile în mare i le scoaser încrcate de

pete. Din belugul dobîndit, pescarii trimiser i
egumenesei trei mrene mari. într-una din mrene,

Margarona gsete engolpionul lui Imberie. Cum îl

vzu, izbucni în plîns, convins c soul su a murit.

în acest timp Imberie, care intrase ca îngrijitor

de cai la curtea sultanului din Cairo, se ridicase re-

pede, prin isteimea lui, la rangul de mare vizir,

cîtigase simpatia poporului i dobîndise o avere

fu'moas. Trei ani petrecuse între strini i dorul

dup ara i prinii lui îl muncea din ce în ce mai
mult. într-o zi îi strînge averea în trei butoaie,

aezînd la cele dou capete sare, le suie într-o cora-

bie, i, fr ca nimeni s bnuiasc ceva, pleac pe

ascuns în Provena. Dup 14 zile de mers, corabia

se oprete la o insul i Imberie se scoborî pe uscat.

Acolo, dînd peste o pajite înflorit, se aez la

umbra unor rodii, dar, copleit de amintirea Marga-

ronei i de mireasma florilor, adormi adînc. Cînd

sosi vremea s se ridice ancora, corbierii îl cutar
pretutindeni, dar nu-1 putur gsi i pornir fr el.

Imberie, deteptîndu-se din somn, se pomeni singur

si srac în mijlocul insulei pustii.
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în rstimp, corbierii ajung la rmul Provenei
i duc butoaiele cu sare la mnstirea Margaronei.

La un parastas pe care îl fcur clugriele, avînd

nevoie de sare, o luar din butoaiele aduse i, spre

mirarea lor, ddur peste averea de galbeni a lui

Imberie. Starea, luînd banii, puse la cale s zideasc
cu ei un spital de 100 de chilii.

în vremea aceasta, departe, în insula pustie,

Imberie sta toat ziua la rm, doar va zri pe
mare pinzele unei corbii. Dup trei zile de foamete
i chin, trecînd pe acolo o corabie, îl salv, ducîn-

du-1 pin la mnstirea Margaronei, unde fu primit

i îngrijit cu mult dragoste cretineasc. Dup ce

se întrema, într-o amiaz, starea se duse la patul

su i, fr s-1 recunoasc, îl rug s-i spun cine

este, unde-i sunt prinii, ce s-a întîmplat cu el?

Atunci Imberie începu s-i povesteasc, micat,
viaa lui zbuciumat, dar cînd ajunsese cu povestea

la desprirea de Margarona, la dorul care 1-a urm-
rit între strini i 1-a fcut s prseasc Egiptul,

glasul i se înmoaie de durere: « Doamna mea, lumea
toat o s umblu pîn s gsesc pe Margarona ».

Margarona, înduioat de aceast statornic cre-

din i dragoste, izbucnete în lacrimi. Soii se

recunosc; se duc la curtea împrteasc, unde se

rspmdete voia bun i veselia. Toate clopotele

din cetate vestesc fericita întoarcere a lui Imberie

i regsirea celor doi soi, care se urcar, în locul

btrînilor, pe tronul împrtesc.

Intermediarul grecesc dup care s-a fcut traduce-

rea româneasc este poema 'Ijjuclpto xal Mapyapcova,

care a fost semnalat pentru întîiai dat de Charles

Gidel, dup un manuscript grecesc din Biblioteca

Naional din Paris. Poema a fost imprimat în

nenumrate rînduri în tipografiile greceti din Vene-

ia între anii 1553 i 1812; dar a circulat i în manu-
scripte rspîndite azi în diferite biblioteci din Euro-

pa. O asemenea versiune manuscript aflat în
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Biblioteca imperial din Viena a fost publicat în

1874 de W. Wagner; o alta, aflat la Biblioteca

Bodîeiana din Oxford, a fost editat în 1880 de
Spyr. P. Lambros; o a treia a fost publicat de
Legrand (vezi detalii mai jos în bibliografie).

Poema greceasc este o prelucrare a romanului
francez Pierre de Provence et la belle Maguelonne i
vdete aceleai procedee de remaniere pe care le-am
observat mai înainte în poema Erotocrit

1
adaptat

i ea dup un roman medieval francez. Fiindc n-au
fost înc cercetate, vom strui aici puin asupra lor.

Prelucrtorul grec a suprimat aproape o ptrime
din originalul francez i, prin aceasta, a modificat
însi psihologia eroilor. Zece capitole iniiale din

romanul francez — omise în poema greceasc—
zugrveau pe un fond de un viu colorit cavaleresc

caracterul « courtois » al eroului, care venind netiut
(la curtea din Neapole, nu vrea s se destinuie
nimnui — nici chiar regelui, care trimite pentru
aceasta un paj în arena luptei — decît numai Mague-
lonnei i numai dup ce, prin vitejia lui strlucit,
i-a cucerit inima. Cîtigase izbînda în lupta de tour-

noi, cînd toi spectatorii fuseser micai de inuta
i purtarea lui nobil, care trda o obîrie înalt.
Regele îl poftete la un osp— alturi de Maguel-
lonna— ca s srbtoreasc victoria lui. La plecare,

rmas singur cu Pierre, regele încearc din nou s
afle cine este, dar el rspunde cu modestie c este

« un povre chevalier francois qui cherche le monde
pour voir Ies belles dames et demoiselles et conques-

ter honneur et pris »*. Maguelonna însi, neputîndu-i
stpîni zbuciumul, se destinuie doicei, pe care o

roag s-1 iscodeasc. Doica îl afl în biseric, rugîn-

du-se, i îi transmite dorina Maguelonnei. El st
o clip pe gînduri: de cînd a prsit ara lui nim-
nui nu s-a destinuit, dar cum nu poate refuza nimic

* <un srman cavaler francez care cutreier lumea ca
s vad doamne i domnioare frumoase i s obin onoare
i premii. >
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Maguelonnei, rspunde c este de spi nobil,

« de haute lignage » i spre încredinare îi trimite

un inel" de pre din cele 3, druite de mama lui în

clipa despririi. La a doua întîlnire cu doica, Pierre

trimite Maguelonnei al doilea inel i rspunde c
numai Maguelonnei va putea comunica numele i
ara lui. A doua zi seara are loc, în camera Mague-

lonnei, întîlnirea dintre cei doi tineri, dup ce mai

întîi eroul jurase doicei în biseric, pe cruce, c nu

se va abate din calea datoriei i a onoarei. Abia

acum, Pierre dezvluie iubitei sale c este fiul con-

telui de Provence i nepotul regelui Franei i c a

venit la curtea din Neapole atras de faima frumu-

seii sale. Maguelonna, înduioat, îi druiete atunci

ca chezie a dragostei un lan de aur, iar Pierre —

-

al treilea i cel mai de pre inel. îndrgostiii îi

jur credin i se despart.

Urmeaz în originalul francez o noua lupt în

care tînrul provensal înfrunt cu bravur loviturile

tuturor adversarilor i cîtig iari izbînda, spre gloria

iubitei sale. Aceasta exalt i mai mult pasiunea

eroinei i Pierre, dup ce se încheie srbtorile în cin-

stea lui,' caut prilejul s pun la încercare dragostea

i devotamentul iubitei sale i astfel, la prima întîl-

nire, îi comunic hotrîrea de a se întoarce la prin-

ii lui. Maguelonna, nevoind s se despart de el

i temîndu-se c prinii ei se vor pune de-a curme-

ziul cstoriei, se hotrte sa-1 urmeze. Astfel

are loc în romanul francez fuga. Psihologia eroilor,

întreaga lor atitudine, pune în lumin idealul roma-

nelor courtois: dragostea sincer i statornic care

nu cunoate nici o stavil în lumea pmînteasca,

dar care, îmbinat cu un sentiment de misticism,

este altoit pe cultul bravurei i al onoarei. Aceast
iubire, spiritualizat sub influena ideilor platonice,

o dat transpus în cadrul i timpul ei, în inuturi

si vremi cu totul diferite, nu putea fi îneleas.

5*Autorul grec a tiat toate aceste scene, suave prin

\ gingia lor naiv, care în structura originalului

1 ocup aproape un sfert din întreg. Sufletul lui
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ponderat i educaia lui ortodox nu admiteau dra- _v

gostea decît în limitele cerinelor etice ale vieii"
3

^
de familie. De aceea, el modific firul intrigii în pre- )

lucrarea sa: dup strlucita izbînd a lui Imberie, /

prinii fetei, vzînd hotrîrea ei nestrmutat de a /

avea ca so pe viteazul cavaler, îl chiam la curte, l

aduc mitropolitul i-i cstoresc. Numai dup 1

aceasta are loc, în poema greceasc, fuga. -^

Maguelonna nu mai apare în prelucrarea poetu- -^
lui grec ca o tînr romanioas care, iluminat de

dragoste i încreztoare în cinstea cavalerului strin,

rupe legturile cu cminul printesc, ci ea devine

aci o soie devotat care, dac îi prsete prinii,

îi prsete pentru a urma cu credin soul; dar,

prin aceasta, concepia eterat a dragostei «courtoise»

a disprut.
O alt modificare interesant, adus de prelucra- ^

torul grec, este, suprimarea scenei din romanul fran-

cez în care se povestete, în dou capitole succesive

(24 i 25, ed. Biedermann) cum Maguelonna, rmas
singur pe rmul mrii, dup o noapte de zbucium,

iese a doua zi din pdure, îi schimb hainele cu o

pelerin i pornete întins spre Roma, pentru ca

acolo, îngenunchiat dinaintea altarului sfîntului

Petru, s se roage 15 zile pentru logodnicul ei i
apoi s plece cu un convoi de clugrie spre Pro-

vena.
De aici înainte, poema greac urmeaz în liiuu--

—

mari romanul francez, de care se deosebete în cîteva

locuri prin prescurtri i uoare modificri. Astfel,

în versiunea greac mrenele cu inelele sunt aduse

Margaronei, pe cind în versiunea francez, prinilor

lui Pierre. în versiunea greac, Imberie pleac pe

ascuns din Cairo, nu cu învoirea i ajutorul sultanului,

ca în originalul francez.

în sfîrit, în versiunea greceasc a fost suprimat -^
finalul originalului francez, în care se povestete

c, urcîndu-se pe tronul Provenei, Pierre i Maguelon-

na au reunit într-o singur stpînire regatul de
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Neapole i comitatul Provenei i c, dup moartea
lor, au fost îngropai în biserica Maguelonnei.

Insula Maguelonna în care, dup romanul fran-

cez, se întîlnesc eroii, se afla aezat la 15 km spre

sud de Montpellier, pe o stînc vulcanic, în mijlo-

cul lacurilor formate de limanurile Mediteranei,

într-un cadru din cele mai pitoreti.

Romanul francez se încheie povestind ca, dup
ce Pierre i Maguelonna au domnit « en sainte

et honeste vie » au murit i c « ils furent ense-

velis en la dite eglise dedans un mesme sepulcre

de la quelle eglise la dite Maguelonne avoit este

{— avait ete) fonderesse, la quelle se garde encore

aujourd'huj ».*

într-adevr, în aceast insul se afl pîn astzi

o mnstire, cu o biseric a sf. Petru i Pavel,

restaurat în timpurile din urm. în aceast bise-

ric se afla un sarcofag de marmor, pe care clu-
grii îl credeau c este— dup legend— « lou

tombeau de la belle Maguelouno », dar care s-a

dovedit c era al unui episcop.

S-a stabilit apoi c biserica, a crei fundare

romanul o atribuie eroinei, a fost de fapt întemeiat
în 1504 de episcopul inutului, care-i avea ree-
dina în insul.

De alt parte, intriga romanului îi are rdci-
nile sale în folclor. Motivele din care se întreese

aciunea circulau anterior, parial sau total, în

legendele evului mediu sau în literatura popular.
Astfel, motivul principal care alctuiete urzeala

intrigii: doi îndrgostii cari, desprii pe neatep-
tate prin fatalitatea împrejurrilor, se regsesc,

pstrîndu-i credina unul altuia, dup vreme înde-

lungat, este un motiv ce, de la vechiul roman

* <ei au fost înmormîntai în biserica amintit, în

acelai mormînt, biseric creia amintita Maguelonna îi

fusese ctitor i care se pstreaz i astzi. >
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grecesc al lui Eliodor la legendele hagiografice

(romanul clementin, legenda sf. Eustaiu Plachida)

i la romanele medievale (Aucassin et Nicolette

.a.) a fost necontenit folosit. Nodul central al intri-

gii, rpirea unui giuvaer de ctre o pasre de prad,
ceea ce atrage dup sine desprirea iubiilor, apare

i în alte poeme i romane medievale, de pild în

VEscoufle, în poema german Der Busant, în Guil-

laume <£'Angleterre a lui Chretien de Troyes, în poema
Giulia e Ottinello din Italia meridional sau, în sfîr-

it, într-o poveste din O mie i una de nopi: Prinul
Kamaralzaman i prinesa Badur. Din asemenea
materiale literare i folclorice, autorul romanului a

alctuit intriga care a fost pus în legtur cu funda-

rea mnstirii din insula Maguelonna.

Romanul a fost tradus în literatura noastr în

a doua jumtate a secolului al XVIII-lea.

Manuscriptul din Biblioteca Academiei, care ni

I-a pstrat, singurul cunoscut pîn acum, încheie

textul cu urmtoarea noti interesant: «Aceasta
este scoas românete de pe elinic care i eu am
scris-o de la cel ce au scos_ acasta. Nic(olae) log(oftul)
1789, septemvrie 15 ». Intr-o not de pe f. 71 r.

numele copistului apare mai complet: Niculae logo-

ft sin Ursache. Nici o alt notia nu ne destinuie
pe traductor i nici data sau localitatea unde a

fost tradus poema. Dup caracterele limbii, textul

a fost tradus în Muntenia.
Traducerea româneasc, care localizeaz aciu-

nea în Moreea, urmeaz de aproape textul grecesc,

pe care îl prescurteaz i-1 parafrazeaz. Are i cîteva

stîngcii pe care îns, întrucît nu avem la îndemîn
toate versiunile greceti, nu tim în ce msur
trebuiesc puse pe seama traductorului român. De
pild, în textul publicat de Lambros, Imberie i
Margarona sunt însoii în fuga lor de un axouTapto
(scutier). în traducerea româneasc apare un nume
propriu: Scuterie.

428



BIBLIOGRAFIE

Versiunea româneasc în Biblioteca Academiei: Ms. nr.
1817, Istoriia lui Imberie fecior împratului a Proventii, f. 132

T 144, paginaia de mîn, copiat de Nic<oIae> log<oft>
sin Ursache, 1789, septembrie 15, f. 71— 144 v.

Texte greceti: Cea mai veche ediie din Veneia:
1553, cf. dr. phil. Nikos A. Bees (B&rjs), Der franzosisch-
mittel-griechische Ritterroman «Imberios und Margaronna »,
Berlin, 1924, p. 35; Gustav Meyer, Imberios und Margaronna
em Miitelgrieckisches Gedicht, dup o tipritur venetian
din 1770, Praga, 1876; G. Wagner, Histoire de Imberios ei
de Margarona, în Legrand, Collection de Monuments pour
servir a Vetude de la langue neohillenique, nouvelle serie,
nr. 3, Paris, 1874, dup cod. theol. 244 din Biblioteca Curii
din Viena; Spyr. P. Lambros, Collection de romans grecs
en langue vulgaire et en vers, publies pour la premiere fois
d'apres Ies manuscrits de Leyd et d'Oxford, Paris, 1880,
pp. 239-288, dup un ms. din Oxford.

Emile Legrand în Bibliotheque grecque vulgaire, I, Paris,
1880, pp. 283-320, dup o ediie din 1638.

Originalul francez: Pierre de Prouence. început, Au
nom de nostre seigneur cy commence listoire du vaillant
chevaher Pierres fils du cont de Provence et de la belle Mague-
lonne fille du roy de Naples... Lyon, Barthelemy Buyer,
ctre 1480 (ediia gotic). Pentru alte ediii tiprite la Paris,
1492; Rouen (s.d.); Avignon, 1542 etc. cf. J. Ch. Brunet,
Manuel du hbraire, IV, pp. 643— 648 i Supl. II, p. 235,
Adolphe Biedermann, La belle Maguelonne, Paris (Champion),
Halle (Niemeyer), 1913, dup ms. fr. 1501, din Bibliotheque
Naionale, sec. al XV-lea, colaionat cu alte 4 msse., toate
din sec. al XV-lea, aflate la Paris. Pentru celelalte msse.,
cf. notele lui Biedermann de la pp. 111— 114; o refacere în
franceza modern: G. Michant, L' histoire de Pierre de Pro-
vence et de la belle Maguelonne, renouvelee, par... Preface
de Mrio Roques, Paris, Bocard, 1926.

Studii: în afar de prefeele la textele amintite mai
sus: H.Michelant et P. Meyer, Introducerea la ediia roma-
nului: VEscoufle (Societe des Anciens textes francais, Paris,
1894); Gaston Paris, în România XVIII (1889), p. 510;
D'Ancona, Poemetti popolari italiani, raccolti ed illustrati,

Bologna, Zanichelli, 1889; W. Soderhjelm, Pierre de Pro-
vence et la belle Maguellone, în Memoires de la Societe neophi-
lologique de Helsingfors, VII, 1924. Pentru raporturile cu
folclorul Orientului, G. Huet, Le theme de Camaralzaman
en Italie et en France au moyen-âge, în Mâlange Picot, 1913,
I, p. 113 i urm.; Jeanroy, Annales du Midi, t. XXVI, 1914,
p. 96 i urm. Despre versiunea greceasc: Ch. Gidel, Etudes

sur la litterature grecque moderne, Paris, 1866, HM"-***»
Nikos A. Bees, Der franzosich-mittelgnechische Ritterroman

« Imberios und Margarona-» und die Grundungssage des Vaph.-

niklosters bei Athen (Texte und Forschungenzur byzannnisck-

neugriechischen Pkilologie, nr. 4), Berlin, Wilmensdor N 1924

Pentru versiunea francez populara: Ch. Nisard, Histoire

des livres populaires ou de la litterature du colportage, 11,

Paris 1864 PP. 411-415. Pentru versiunea germana, bimrock,

Die deutscken Volksbiicker, I, p. 41, Goerres, Die deutschen

Volksbucker, 152.

EROTOCRITUL

Erotocritul este cea mai frumoas poem de la

începuturile literaturii neogreceti i, dei tradusa

în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea, a avut,

dup cum vom vedea, un adînc rsunet în societa-

tea româneasc a timpului. A fost scris, dup
cum cred cei mai muli istorici ai literaturii neogre-

ceti în Creta, si este în chip neîndoielnic, ca i

Imberie i Margarona, prelucrarea unuia dintre ves-

titele romane courtois ale Occidentului medieval.

Aceste influente occidentale au ptruns în teri-

toriile greceti dup cderea Imperiului bizantin

sub latinii cari au pus la cale cruciada a IV-a.

In împrirea Imperiului bizantin, veneienn au

luat partea cea mai important, ceea ce le-a asigu-

rat o mare dezvoltare a comerului lor în Rsrit.

Chiar dup restaurarea Imperiului bizantin i inva-

zia turcilor, venetienii au rmas înc pîn tîrzm

stpîni în Albania, Moreea, Negroponte, Lemnos,

Cipru si Creta. Stpînirea lor în msula Creta a di-

nuit pîn în anul 1669, cînd turcii, cucerind-o, au

distrus complet dominaiunea venetian în insulele

greceti. , ;,
Pîn la ruinarea domeniului lor colonial, vene-

tienii, preocupai mai mult de prosperitatea comer-

ului, au fost nite stpînitori bum, au menajat

susceptibilitile locale, recunoscînd peste^tot aris-

tocraia greac, pe care îns au cutat s o înta-
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rmaea ou elemente devotate. In acest scop, alctui-
sera o carte de aur, în care înscriseser nobilii local-
nici, aristocrai sau proprietari de pmînturi întinse
dar m rmdul crora treceau i pe funcionarii supe'

re° ublicif
tmgeau prin credinta i serviciile aduse

Aceast nobilime greac din oraele insulare
care tria alturi de veneieni, avînd aceleai drep-
turi i privilegii ca i ei, atras de strlucire'a artis-
tica i cultural

_
a Veneiei, îi trimitea adesea copiii

la studii m universitile mari ale Italiei.
Prin aceste legturi politice, economice si cul-

turale influena italian a ptruns aa de puternic

Hev nfK
r

î

g"eC
r
t
L^ Ia 0ra^ P°P»Wiuneadevine bilingva, limba greac primete numeroase

nhltran italiene, iar btinaii încep s-si scrie
limba în alfabetul latin. în acest mediu de inter-
patrundere a vieii politice i culturale greceti cu

Irituî
a f° St plsmuit $ Poeraa Eroto-

Erotocritul a fost publicat pentru întîiasi dat laVeneia în 1713, de ctre cunoscutul tipograf itaban Antonio Bortoli. în prefaa care însoete textulS1
' ^T^ 7enet:

ian
>
dup ce' amintete

crile publicate de el - dm calda prietenie si marea
consideraie pe care o nutrete pentru naiunea
greaca, — explica apoi c « pentru recreare si desf-
tare, urmmd sfatul oamenilor savani» a' tiprit:

«Erotocritul poem veche, atît de ludat si rspîndit

1 Zant f
e

„nl
na
i
ICe

'

Pel°P°neZ * mai "** în "-Cetate
cretan A^n.n

B^fC
' °* I

aiUrea
'
Urma?ii nenorociilor

™w-i 2 5 ga
x
Slt un adP°st Pri^nic, dup cucerirea

patriei lor de ctre turci; prin ei a devenit public aceastpoema care este compus în idiomul cretan; s'a rspîndit

Poema se sfîrete la versul 1502, dup care se
alla^un epilog de 14 versuri. în aceste stihuri finaledup o figur stilistic obinuit i în vechile noastre
tiprituri;— autorul, încheindu-i opera, se simte
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ca i corbierul ajuns în portul linitit— ni se dau
urmtoarele destinuiri preioase privitoare la autor:

« Vd muli oameni cari doresc — i aceasta mi s'a

spus — s afle "cine a lucrat ce s-a scris mai sus ; de aceea

nu m voi ascunde, ci voi s m dau pe fa, pentru ca toi

s m cunoasc: Vinceniu este poetul i familia sa Kor-

naros — fie ca s se afle 'fr pcat cînd Charon îl va lua.

La Sitia s'a nscut; la Sitia a crescut; acolo a plsmuit opera

pe care v'o transcrie aci; la Gandia s'a însurat, dup cum
a voit firea, i sfîritul su va veni unde Dumnezeu va
hotrî ».

învaii greci, cercetînd documentele timpului,

au dat peste familia Kornaros pomenit în insula

Creta înc din anul 1476 i au încercat s identifice

pe autorul poemei cu Vinceniu Kornaros, al crui

nume se gsete scris pe zidul unei capele veneiene

din provincia Sitia, sub data 1677.

Dar regretatul folclorist grec Politis— plecînd

de la consideraia c este cel puin curios ca identi-

tatea autorului unei poeme aa de importante s
rmîn necunoscut compatrioilor i contempora-

nilor si— i dup el i ali savani, între cari i
elenistul francez Hubert Pernot— i, pe de alt
parte, constatînd c i în alte poeme i texte medie-

vale, redactate în greaca vulgar, remaniatorii se

dau în notie finale drept autori, pune la îndoial

paternitatea lui Kornaros.

Dup cercetri începute în 1824—1825 de Ch.

Fauriel i dr. Karl Iken i continuate de Ch. Gidel,

A. N. Ghiannaris, Theotokis, St. Xanthudidis, P. E.

Pavolini i alii, care au subliniat influenele lui

Puici, Boiardo i Ariosto, marele folclorist grec

Politis a artat c influenele semnalate sunt de

mica importan i c se reduc la cîteva analogii de

imagini. Adîncind cercetarea sursei în domeniul

folclorului, el se oprise la un basm popular grecesc -—

cunoscut îns i în alte literaturi populare — din

care ar fi crescut poema Erotocrit. Prerea lui Politis

a fost admis i de Hubert Pernot.

într-un memoriu prezentat Academiei Române
în 1936 i completat printr-un articol publicat în

m



Revue de litterature comparee (1936, april), am ar-
tat c basmul popular indicat de Politis a servit lui
Kornaros numai pentru plsmuirea unui episod din
partea final a poemei, dar c adevratul izvor este
un roman cavaleresc de la sfîritul evului mediu
francez: Paris et Vienne.

Romanul a circulat mult vreme în copii manu-
scripte, dintre care cea mai veche, din 1432, a fost
publicat în ediie critic de dr. Robert Kaltenba-
cher, Der altfranzosische Roman, Paris et Vienne
Erlangen, 1904.

In introducerea acestui manuscript ni se spunec romanul a fost « extrait de langaige provencial
en fragoys » de ctre marseillezul Pierre de la Cypede.
Textul a fost tiprit pentru întiiai dat la Anvers,
în 1487, i a avut un extraordinar rsunet în vremea
sa, pentru c pîn la sfîritul veacului urmtor a
avut vreo 11 ediii franceze i a ptruns în 8 litera-
turi: italian, spaniol, catalan, englez, flamand,
suedez, latin i armean. In literatura italian^
romanul a ptruns de timpuriu prin dou traduceri;
a fost tiprit pentru întiiai dat la Treviso in 1482,'
sub titlul: Historia de li nobilissimi amani Paris
e Vienna i a avut o vitalitate mai mare decît chiar
în Frana; a fost retiprit în cel puin 22 de ediii
pîn la sfîritul secolului al XVII-lea, în diferite orae
ale Italiei (Veneia, Milano, Verona, Treviso s.a.)
i a fost prelucrat în stihuri de doi versificatori ai
secolului al XVII-lea: Mrio Teluccini si Angelo
Albam Orvietano, supranumit i II Pastor Poeta.
Poema Iui Mrio Teluccini, aprutla Genova în 1571,
înfieaz îns o intrig mai complicat, cu perso-
nagii noi i episoade accesorii; poema lui Angelo
Albam, publicat la Roma în 1621, sub titlul Inna-
moramento di due fedelissimi amani, se ine mai
strîns de textul în proz, a crui aciune o' concen-
treaz adesea. Soarta acestor dou adaptri a fost
cu totul diferit: pe cînd opera lui Mrio Teluccini
n-a cunoscut decît dou ediii i a fost apoi acoperit
de uitare, opera lui Angelo Albani s-a rspîndit în
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principalele orae ale Italiei, a înfruntat victorioasa

vremurile si a ajuns pîn la noi, sub forma unei

cri populare care se public i azi chiar în dialectul

sard l dup cum am artat pe larg în articolul men-

ionat mai sus din Revue de litterature comparee.

Ea era destul de popular în Italia i a fost cunos-

cut în forma italian chiar i în lumea româneasca

din Principate, deoarece catalogul Bibliotecii Mitro-

poliei din Bucureti, întocmit de Petrache Poenaru

în 1836 si de care am vorbit în al doilea capitol (ms.

nr 2 683' din B.A.R.) menioneaz la f. 143 i Inna-

moramento di due fedelissimi amani Paris e Vienna,

într-o ediie veneian din 1721. Dac poema lui

Albani Orvietano gsise cetitori pîn în rile noas-

tre, cu atît mai mult trebuia s fie gustat j* colo-

niile venetiene de pe la jumtatea secolului al XVII-

lea cînd' poetul Vinceniu Kornaros, scoborîtor

din'tr-o familie veneian stabilit în Creta, a pre-

lucrat-o în versuri greceti, în dialectul cretan.

Poetul grec, care era om de gust i de talent,

a urmrit de aproape intriga poemei, dar a prelu-

crat-o într-o form original. In primul rmd, el a

transpus aciunea de pe rmurile Viennei franceze

pe scena Orientului balcanic, localizînd-o în inutu-

rile greceti, dup cum vom vedea îndat. Aceasta

naionalizare a motivului francez a atras dup sine,

în chip firesc, si alte transformri, de ex. elementele

de intrig din romanul francez i din poema italiana,

care pregtesc deznodmîntul — o cruciad pusa

la cale de pap, sarcina încredinat delfinului

Franei de a spiona în haine de pelerin drumurile

spre Sfîntul Mormînt, cderea acestuia în mumie

sarazinilor si închiderea lui în temnia din Alexandria

—toate acestea nu numai c nu cadrau cu Orientul

balcanic si cu Atena clasicismului pgîn, dar puteau

iicmi susceptibilitatea ortodox a poporului grec,

într-o vreme cînd fruntaii clerului su duceau lupta

1 F S Caeliari, Los amores de Paris e Vienna m poesia

sarda ot'tava rima tradusia, Tipografia ditta G. Dessi, 1905.
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acest scop, d o mas mare la care invit pe toi
cîntreii s-i arate iscusina, dar toate încercrile
lui rrnîn zadarnice, fiindc Erotocrit, dei ia parte
la osp, nu cînt. împratul, împins din ce în ce
mai mult de curiozitate, trimite 10 slujitori s prind
pe cîntre, dar acesta, care era mascat, îi bate si-i

pune pe fug. Aretuza, aflînd isprava cîntretului
i vitejia lui fr seamn, se aprinde i mai mult de
dragoste.

In acest rstimp, Erotocrit, muncit de chinurile
unei dragoste pe care o credea nenorocit, se hot-
rte, dup sfatul prietenului su, s plece în Egipt,
în ndejdea c poate deprtarea va aduce alinarea
sufletului su. La plecare, el încredineaz mamei
sale cheile micului palat, cu rugmintea ca s nu
lase pe nimeni înuntru în lipsa lui, cci în saltare
are hîrtii pe care nimeni nu trebuie s le vad.

Aretuza, la rîndul su, neputînd înelege de ce
cîntreul ei nu mai d semne de via, slbete
din ce în ce, i tatl, necunoscînd pricina pentru care
tînjete fata, ca s o învioreze, pune la cale o mare
serbare ^de lupt cu lancea între vitejii venii din
toate prile. In rstimp îns, survine o întîmplare
care dezvluie Aretuzei cine este cîntreul necunos-
cut. Pezostrat, tatl lui Erotocrit, cade greu bolnav
i împrteasa merge s-1 cerceteze cu Aretuza.
încîntat de aceast vizit neateptat, mama lui
Erotocrit uit fgduiala dat fiului su i, artînd
cinstiilor oaspei grdina, îi conduce la locuina
lui Erotocrit. Aretuza, cercetînd palatul, d într-una
din odi peste textul cîntecelor pe care le auzise în
nopile de primvar de la misteriosul cîntre,
precum i peste portretul ei zugrvit de Erotocrit!

In aceast vreme, Erotocrit, care fusese chemat
de tatl su cînd se credea pe patul morii, aflînd
de serbarea pus la cale pentru desftarea Aretuzei,
se hotrte s ia i el parte.

Ziua sortit pentru marea lupt de tournoi
sosete. Din revrsatul zorilor, crainicii împratului
vestesc începutul luptei. Prvliile sunt închise; de
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pretutindeni lumea nvlete în piaa public, pe
terasele mree, la ferestrele i pe acoperiurile case-
lor. Regele, regina i Aretuza iau loc pe' estrad i
cavalerii, sosii în tain din ajun, defileaz înainte'a
regelui, îmbrcai în costumele lor bogate i în arme
sclipitoare. Fiecare dintre ei poart pe casc o
emblem i o deviz amoroas. Cel mai impresio-
nant este Haridimos, prinul Cretei. « Calul negru,
vemintele negre i negre sunt armura i lancea ».

Culoarea neagr a doliului pe care i-o alesese, sim-
boliza tragedia vieii sale.

El se cstorise din dragoste cu o tînr i frumoas
fat; dar într-o zi, pe cînd se afla cu ea la'vîntoare,
a adormit lîng un izvor. In rstimp, soia, chinuit
de gelozie pentru fiica unui pstor din apropiere, se
ascunde într-un tufi spre a ispiti lucrurile. Prinul
visînd c un leu se repede asupra Iui, se ridic, ia

arcul i, vzînd în apropierea lui o tuf micîndu-se
i crezînd c acolo se afl o fiar, îndreapt arcul
i trage sgeata. Un ipt sfîietor se aude i soia
lui cade moart. De atunci ia parte la toate luptele
de tournoi i singura lui mînghere este s depun
pe mormîntul soiei sale trofeele cîtigate. Emblema
lui este o fclie stins de o vijelie puternic, deviza:
«Facla care-mi lumina calea nu-mi mai d lumin;
vijelia mi-a stins-o i acum rtcesc în întuneric ».

Erotocrit apare i el pe un cal negru, învemîntat
în alb. Pe casc era zugrvit un fluture prins în

flacra focului, cu urmtoarea deviz: «Am dorit
i am privit flacra focului; m-am apropiat i m-am
aprins. Nu m mai pot îndeprta ».

Prinul motenitor al Bizanului, îndrgostit de o
tînr fat pe care ar fi dorit s o ia de nevast,
însoit de un alai mre de scutieri i de ostai cu
arme strlucitoare de aur, are ca emblem o mldi
de vi cu foi i o ciorchin de agurid iar ca deviz:
« Cu timpul ndjduiesc s pot mînca, dulce, agurida
verde pe care acum n-o gust »— deviz inspirat din
proverbul popular grec: « încetul cu încetul strugu-
rele verde se preface în miere ».
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In lupta care se desfoar cu îndîrjire, Erotocrit

învinge pe toi adversarii si i cîtig coroana biruin-

ei, spre marea bucurie a Aretuzei.

Dragostea, înbuit prea mult vreme, izbuc-

nete din nou. Erotocrit i Aretuza se întîlnesc în

tain, noaptea, în grdina palatului, i-i desti-

nuiesc dragostea prin gratiile ferestrei. Aretuza

îndeamn pe Erotocrit s trimit pe tatl su la

împrat ca s o cear de nor. împratul îns rmîne

surprins de atîta îndrzneal i poruncete ca Pezos-

trat s rmîie toat viaa închis în casele sale,

iar Erotocrit, în cel mult patru zile s plece în

pribegie.

împratul, bnuind c trebuie s fie ceva intre

Aretuza si Erotocrit, hotrete s o mrite în grab

cu fiul împratului din Bizan, dar Aretuza refuz

i atunci împratul, îndîrjit, o arunc în temni
împreun cu ddaca ei, Frosina.

In "acest rstimp, Erotocrit se strduiete sa-i

înbue durerea pe rmurile insulei Eubeea, gîn-

dindu-se necontenit la logodnica lui. Servitorul su
credincios, Pistentis, bate drumurile spre Atena,

prefcîndu-se c -se duce s afle tiri de la stpînul

su Pezostrat — în realitate ca s poarte corespon-

dena între Erotocrit i Polidor. Astfel Erotocrit

afl* cu amrciune suferinele iubitei sale, în timp

ce aceasta, din închisoare, prin dibcia doicei sale

i cu ajutorul paznicilor, afl i ea nouti de la

Erotocrit.

Trei ani trec i într-o bun zi regele Atenei este

atacat de regele Vlantistratos (citete Vladisratos)

al vlahilor care ajunge cu ostile pîn sub zidurile

Atenei. Lupta este sîngeroas, regele Atenei este

în mare primejdie, cînd, deodat, intervine în lupt

un erou necunoscut. Era Erotocrit care, aflînd

cele întîmplate i cuprins de nostalgia rii sale i

de dragostea Aretuzei, se hotrî s intre în vlm-
agul luptei. De la o vrjitoare btrîn dobîndise

2 sticlue cu ap miraculoas, una prin care putea

s devin negru ca un arap, alta prin care putea
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s-i curee negreala i s-i recapete înfiarea, cu
albeaa i frumuseea lui obinuit.

Cu ajutorul primei sticlue, Erotocrit îi înne-
grete faa astfel încît nici mama sa nu-1 mai putea
recunoate i pornete, clare, întins spre Atena.
Yzînd în deprtare cele dou otiri înirate pe cîm-
pul de lupt i zrind pe culmi albind casele Atenei,
în care zcea în temni aceea pe care o iubea,
Erotocrit este stpînit de. o puternic emoie. îsi

alege un loc ascuns sub un copac btrîn, departe
de ora i de cîmpul de lupt i de acolo, în revrsatul
zorilor, cînd auzea sunînd cornul de lupt, se avînta
în tabr, intra în primele rînduri i da vîlv otiri-
lor ateniene, punînd pe fug pe vrjmai. Nimeni
nu-1 cunotea, dei toi erau curioi s afle' cine este.
Cînd soarele apunea dup culmi, se retrgea în
grab din tabr i se întorcea netiut la locul su
tinuit. Regele Vlantistratos, înspaimîntat de rava-
giile pe care le fcea în otirile sale acest necunoscut,
hotrte s reînceap a doua zi lupta înainte de
revrsatul zorilor, prin surprindere. Atenienii, ata-
cai pe cînd erau înc cufundai în somn, sunt
înfrîni. Regele însui i Polidor sunt grav rnii-
zarurile armelor preau hotrîte, cînd deodat intr
în lupt eroul misterios. Dar în aceast cumplit
încierare, eroul— Erotocrit— este i el rnit.

Transportat în palatul imperial,' e aezat în
camera Aretuzei, pe patul ei, i îngrijit cîi mult
ateniune. Totui, el nu se d pe fa. Regele îi ofer
coroana lui, dar strinul o respinge. Singurul lucru
pe care îl cere este mîna Aretuzei. Iraclie, tiind
îndrtnicia Aretuzei, se întristeaz i caut* sa-i
îndeprteze gîndurile de la ea. Dar strinul voiete
s vorbeasc el însui cu Aretuza. I se trimit condam-
natei în acest timp haine mree, dar ea le calc în
picioare i rspunde eroului necunoscut: «c mai
curînd soarele îi va pierde strlucirea, pdurea
frunziul, pajitea iarba, marea apa i rmul nisi-
pul, decît s se hotrasc s se mrite». Erotocrit
e încîntat în sufletul su de aceast strlucit do-
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vad de credin, dar totui dorete s mai ispiteasc

iubirea Aretuzei pentru el. De aceea, la plecare, îi

trimite prin doic inelul pe care Aretuza i-1 druise
în clipa despririi lor. Tînra prines, la vederea

inelului, rmîne înmrmurit; nu tie ce s mai
cread, chiam pe strin i îl întreab de unde are

acel inel pe care ea 1-a pierdut cîndva în zorii tine-

reei sale. El amîn îns rspunsul pentru a doua zi,

cînd, venind din nou în temni, îi povestete cum a

primit acel inel de la un tînr necunoscut pe care

1-a gsit dîndu-i sufletul lîng un izvor; «Aceste
mîini pe care le vezi— adaug el — i-au spat
mormîntul i l-au îngropat ». La auzul acestor

cuvinte, Aretuza nu-i mai poate stapîni zbuciumul
sufletesc. Ea izbucnete în lacrmi i regret c
n-a fost la cptîiul iubitului ei ca s-1 însoeasc
în cltoria spre lumea cealalt. înduioat pîn în

adîncul sufletului, Erotocrit nu mai poate rezista,

îi spal negreala feei, îi recapt chipul lui obi-
nuit i se destinuie. Ce doi îndrgostii sunt în

culmea fericirii i prinii, lsînd la o parte toate

animozitile trecutului, îi unesc.

Tipriturile greceti din Veneia ale Erotocritului

au ajuns i în rile noastre, unde s-au rspîndit
mai întîi în familiile fanariote care gravitau în

jurul curilor domneti din Iai i Bucureti i
de la care au trecut apoi i în societatea româ-
neasc.

In a doua jumtate a secolului al XVIII-lea,

poema a fost tradus în limba român de dou
ori, i aceste tlmciri româneti au avut o larg
rspîndire, dup cum dovedete, pe lîng numeroa-
sele copii i încercri de prelucrare, i mrturia lui

Anton Pann, care vorbind de Erotocrit, spune:

«Numa'n rumânete pîn astdat
Nu s'a vzut înc în tiprire dat.
Dar tradus în proz la muli se gsete
i la ali în versuri ca i în grecete.

»
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Prima traducere româneasc a fost fcut între
1770—1780 de un oarecare Hristodor Ioan Trape-
zontu, pe care d-1 Vasile Grecu înclin a-1 identifica
cu un anonim clugr din mnstirea Sumela, care
pe la 1779—1780, scria la Gonstantinopol o culegere
de citate din diferite cri. Traducerea lui Hristodor
este corect, dar fcut într-o limb româneasc
plin de grecisme— de altfel, destul de numeroase
în limba literar a vremii — ca: a parigorisi, a para-
clinisi, a pliroforisi etc.

A doua traducere a fost fcut de un român —
pîn acum necunoscut— care, dei în general se
ine destul de fidel de original, totui pe alocurea
prescurteaz prile ce i se pruser prea amplifi-
cate, adaug în alte locuri reflecii personale, red
în versuri pri cu caracter mai pronunat, la care
se adaug i inspiraiile sale proprii. Traducerea
aceasta împestriat cu grecisme totui nu e lipsit
de valoare literar, traductorul nimerind adesea
imagini neateptate i puternice.

Aceast nou traducere româneasc a fost apoi
prelucrat de un copist cu înclinaii literare, care,
dup d-1 Grecu, ar fi fost Vasile Vîrnav din Boto-
ani. Prelucrtorul a înlturat versurile monotone,
a prescurtat sau a suprimat chiar dialogurile lungi i
plictisitoare, a adugat elemente noi i a încercat
s adapteze oarecum aciunea la mediul românesc.
Modificarea aciunii se vede chiar de la început.
Erotocrit i Aretuza sunt tovari de copilrie, cci
ei sunt crescui laolalt în « harem », învînd carte
la acelai dascl. La vîrsta adolescenei, sunt despr-
ii. Erotocrit, care se deprinsese cu tovara sa,

încearc într-o zi s ptrund în harem, dar este
oprit. Aceasta îl îndurereaz i întorcîndu-se acas,
îi d seama c o iubete. Strduinele lui de a o
revedea rmînînd zadarnice, el îi caut linitea
în grdina printeasc, într-un « chioc » frumos 'din

mijlocul unui « havus ». Acolo — i nu într-o camer
din palat— se ducea «în toate zilele singur» i «se pe-
depsea (chinuia) fcînd stihuri de dragostea Aretuzei ».
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Pe alocurea se intîlnesc elemente de via social

care au un colorit românesc. Astfel, cînd Erotocrit

chit, sub ferestrele palatului, din gur i din tarn-

bur, împratul chiam pe « zapcii curii », întrebîn-

du-i: «Sub sraiurile mele, crîm este ele nu pot

s m odihnesc de cîntrile beivilor ? » i pentru a-i

prinde trimite « un cpitan cu 8 strjeri ». Cînd tatl

lui Erotocrit cade bolnav, sunt trimii pentru a-1

aduce «clrai din moie în moie »._ Nunta de la

sfîrit, cu mas mare i veselie, are i ea ceva din

specificul mediului din care se ridic traductorul.

« în genere — ne încredineaz d-1 Grecu — nu mai

poate fi vorba de o traducere a Erolocritulai, ci de o repo-

vestire i prelucrare a poemei. Povestirea, curit de grecis-

mele fanariote — devine astfel mai zglobie i mai vioaie i
se citete uor i cu plcere ».

Cît de popular a fost la noi poema etetan se

vede i din faptul c pe pmînt românesc s-a fcut

i o prelucrare greceasc în « catharevusa » N£oq

'Epto-oxptTo. Autorul acestei prelucrri greceti este

serdarul Dionisie Fotino, nscut la Plea Patra în

Peloponez, autor al mai multor cri de muzic
bisericeasc i profesorul lui Anton Pann, care vor-

bete cu admiraie despre el:

«a fcut i alte versuri originale care-1 vdesc c a

fost un bun istoric, poet i ritor ».

Fotino a parafrazat originalul, a dat poemei un

colorit clasic, comparînd pe Erotocrit cu vechii

eroi, Achile, Hercule, Odiseu; a transpus textul

cretan în «catharevusa»; a înlocuit epilogul lui

Kornaros cu felurite coruri, imitate fr succes dup
corurile tragediei antice; i, în sfîrit, a introdus în

diferite pri ale textului cîntece de dragoste, care

nu se gseau în original, dar care au fost, probabil,

împrumutate din romanele greceti ce desftau

societatea greac contimporan din Bucureti. Opera

lui Fotino a avut un mare rsunet în rile noastre.

Abonaii erau din toate treptele ierarhiei boiereti,

de la beizadelele domneti i de la marii bani i mani
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vornici, pîn la pitari i vtafi, in total 164 de pre-
numerani în Muntenia i 28 în Moldova. Iat cîiva
dintre acetia: alturi de beizadelele Grigore Sutzu,
G. Ghica, Const. Caragea, Vcretii, Brîncovenii,
Filipetii, Goletii, Const. Gîmpineanu, Alecu Bel-
diman, Dinu Negrutzi, tatl scriitorului Constantin \
care i acesta nota pe exemplarul printesc în gre-

cete: Kal toSs Kwvcjtocvtlvou NsypoOT^v], Mapxtou
12 (1820) (i acesta al lui Constandin Negrutzi).

Prelucrarea lui Dionisie Fotino a fost i ea tra-

dus în versuri româneti de Anton Pann i tovar-
ul su, Tudorache Iliad. Aceast traducere româ-
neasc a fost tiprit la Sibiu, în anul 1837, în 5
tomuri, sub titlul: Noul Erotocrit, compus în versuri

de Anton Pann i a gsit, la rîndul ei, în lumea boier-
nailor mai mruni i a burgheziei, cetitori pasionai
ca: Marin Serghiescu, stolnicul Stanciu, pitarul
Mihai Rusescul, maiorul Golescu întîiu, Dimitrie
Solacoglu; « librieri » din Bucureti: Iosif Romanov,
Iosif Popovici, Visarion Russu; «muzici eclesiastici

»

din Bucureti ca: Costache Steleanu, Dobre Tînt-
veanu, Grigorie Engheorliu .a., precum i cîiva
profesori r admiratori sau sprijinitori ai lui A. Pann:
Ioan Poenaru de la colegiul Sf. Sava, Nifon Bl-
escu de la seminarul Mitropoliei, alturi de cîteva
fee mai simandicoase ca: marele paharnic Constan-
din Olnescu, marele pitar Matache Piersiceanu,
marele serdar Costache Oteteleeanu, cîrmuitorul
judeului Rîmnicul-Vâlcea, « cucoana » Zamfira Gea-
noglu Lesviodacs .a. 2

.

O carte cetit cu atîta pasiune în toate straturile

societii româneti de la sfîritul secolului al XVIII-
lea i începutul celui de-al XlX-lea nu se putea s
nu lase urme în poezia româneasc. Poeii Vc-

1 Cf. lista prenumeranilor, necomplet, în Revista
istoric, XIII (1927), pp. 427—28 i completat Ia N. Car-
tojan, Poema cretan Erotocrit în literatura româneasc i
izvorul ei necunoscut, pp. 52— 53.

* Yezi lista de prenumerani la sfîritul tomurilor.

reti: Ienchi, Alecu i Iancu s-au inspirat în crea-

iunile lor din fragmentele lirice ale prelucrrii lui

Dionisie Fotino 1
. Cîteva cîntece în traducerea lui

Anton Pann, însoite de melodie, au fost purtate de

lutarii vremii în lumea satelor, pîn la Vîlcea, de

unde au fost culese prin anii 1884 .i introduse în

colecia lui Gh. Dem. Teodorescu 2
. Alecsandri însui

vorbete în Boieri i Ciocoi despre Erotocrit ca de o

carte de cptîi a generaiei care 1-a precedat 3
.

Chiar Eminescu pare s se fi desftat cu lectura lui.

Dup un manuscris din biblioteca marelui liric a

publicat dr. M. Gaster un fragment în a sa Chresto-

matie român II (p. 178 i urm.) 4
.

Ptrunderea culturii apusene la noi în prima
jumtate a secolului al XlX-lea a înlturat din cir-

culaie poema cretan. în Grecia îns, ea este înc
de actualitate. In 1922, dramaturgul Th. N. Syna-

dinos a adaptat Erotocritul la cerinele scenei, iar

un compozitor, Albertis, îndemnat de succesul lui

Synadinos, a încercat pe libretul acestuia o oper,
care a fost cîntat în zilele de Crciun ale anului

1935 pe scena Teatrului Olympia din Atena 5
.

Astfel, romanul cavaleresc de la sfîritul evului mediu
francez, uitat de mult în patria sa, triete înc în

masele populare italiene i renate acum la o nou
viat în Orientul balcanic.

1 Ariadna Camariano, Influena poeziei lirice neogreceti
asupra celei româneti: Ienchi, Alecu, Iancu Veârescu,
Anton Pann i modelele lor greceti, Bucureti, Cartea Româ-
neasc, 1935 (Inst. de Ist. lit. i folclor), p*. 24, 30.

2 N. Cartojan, în Revista filologic, I, 1927, Cernui,
p. 124.

3 Act. II, scena VIII:
Tarsia: — Trebuie numaidecît sa te declariseti, astzi

s'o uimeti cu cuvinte de amoriu... s-i rosteti una din
Erotocrit. Ai cetit pe Erotocrit? etc.

4 Vezi i D. Murrau, Eminescu, Literatura popular,
în colecia Clasicii români comentai, p. 32.

6 Datorez aceste informaii amabilitii d-lui Russo,
cruia îi aduc i aci mulumirile mele.
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fO 'EporrâxpLToc; extras din Aaoypacpwx 1, p. 19— 70;
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Humphrey Milford, 1922.

Adevratul izvor occidental, romanul francez medieval
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byzaniimsch-neugriechischen Pkilologie, herausgegeben von
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FIU3BOT l ANTUSA

în strins legtur cu poema cretana, atribuit
lui Kornaros, este romanul Filerot i Antusa, o
prelucrare, o imitaie a romanului Erotocrit.

Aciunea se petrece pe vremea vechilor elini.
Periandros, împratul Eladei, de a crui putere se
dusese vestea în toate rile, avea o fat, Antusa,
dobîndit cam în acelai chip în care Olimpiada
nscuse pe Alexandru.

La curtea împratului se afla un curtean btrîn,
Agathon, venit din Teba, care îi servea stpînul
cu cel mai mare devotament, i care, murind, ls
un copil, Filerot, pe care Periandros îl adusese la
curte. Aci Filerot face cunotin cu fiica împra-
tului, Antusa.

Tinerii se îndrgostesc i Filerot, întocmai ca si

Erotocrit, trimite pe prietenul su Alexandru la
Periandros s cear mîna fiicei sale. împratul,

442

aflînd de aceast cerere a tînrului su curtean,

se mînie i trimite pe Filerot în surghiun, iar pe

Antusa, care refuza s se cstoreasc cu fiul regelui

din Atena, fiindc iubea pe Filerot, o trimite într-o

« capite elineasc » dintr-o pustietate.

In aceast vreme, împraii, ai cror fii petre-

cuser la curtea lui Periandros, trimit soli ca s-i

cear fiica în cstorie pentru copiii lor. Periandros

alege pe fiul regelui din Macedonia, dar ceilali

feciori de împrai, refuzai, se îndîrjesc i pornesc

cu rzboiu împotriva Eladei. Pentru a înltura

mcelul, se hotrte s lupte din partea fiecrei

împrii cîte un viteaz. Periandros trimite crainici

în toate prile ca s întrebe ce viteaz primete

s lupte pentru gloria i onoarea rii sale. Vestea

sosete pîn la Filerot, care era atunci în India,

i care, cuprins de nostalgia rii sale, pornete

în grab spre Elada. Pe drum îns, dînd peste un

izvor fermecat, se spal cu apa lui i se preface,

ca i Erotocrit, într-un arap. Astfel travestit, sosete

la curtea lui Periandros i-i cere, ca rsplat pentru

biruin, mîna Antusei. Periandros primete, logodna

se face, dar la schimbul inelelor, Filerot druiete

logodnicei sale un inel minunat, pe care era gravat

numele: Filerot. întrebat de unde îl are, arapul

rspunde c 1-a primit de la un tînr pe care l-au

sfîiat fiarele. Antusa, care inea înc la Filerot,

este cuprins de o adînc întristare.

Ziua sorocit pentru lupt sosete. Feciorii de

împrai vin însoii de mare alai. în ziua luptei

intr lupttorii, pe rînd, în aren, îmbrcai în

zale i armuri lucitoare, avînd fiecare zugrvit pe

coif cîte o emblem. Filerot este îmbrcat în haine

albe care contrastau cu înfiarea neagr a chipului

su prefcut. Emblema lui era: dou psri în

preajma unui foc; una zbura deasupra, alta, prins

cu o arip in gura unui arpe uria, se sbtea din

rsputeri s scape. Versurile imprimate dedesubt

ddeau cheia alegoriei care simboliza aspiraiile lui:
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e Cu tovar am venit, vrînd s înclzim fa foc,
Dar arpele au simit i ne-au apucat pe loc.
Tovarul a scpat, iar eu tot m chinuesc.
Dar cu o arip m lupt i gîndesc s biruiesc.

»

In lupta care dureaz dou zile, Filerot învinge
pe toi rivalii.

Se face nunt mare. Împratul îl întreab cine
este i atunci Filerot, povestind toate peripeiile
lui dup plecarea în exil, scoate o sticl cu ap
fermecat, îi spal negrea i-si recapt înfi-
area lui de odinioar, aa c toat lumea 11 recunoscu.

Romanul se încheie cu descrierea veseliei i
mreiei nunii împrteti la care autorul adaug:

« Iar eu privindu-i de departe i rîvnind la petrecerea
vieii lor cei de ctre toi amurezaii vrednic de laud
m-arn îndemnat de am scris istoria vieii lor Dar ro°- cuumilina pe cel cititor, gsind vreo greeal întru alctuirea
cuvintelor acestei istorii, de va fi ptima, s o treac cu
vederea i sa-mi dea iertciune, pentru c un ptima nu
poate cunoate grealele unei acestei istorii, ca unul ce
mtr-aceasta grdin dcsflîndu-se i printr-însa plimbîndu-se
poate sa vaza mrcini, ce se va fi pripit printre flori'

Sfj'r itY
1U ^ patlma

'
s nu m ocrasc, c m supr.

Dup cum s-a putut vedea din expunerea
cuprinsului, Filerot i Antusa este o prelucrare a
romanului Erotocrit. Chiar numele eroilor— observ
d-1

.

Grecu— este format prin analogie, dup numele
Erotocrit i Aretuza, cci precum Aretuza înseamn
in grecete « cu virtute », tot astfel Antusa înseamn
«cea ca o floare înflorit» i precum Erotocrit
înseamn în grecete « cel pus la încercri de Eros »
zeul iubim, tot astfel Filerot înseamn « cel ce iubete
pe Eros )>.

Intriga general, numeroase incidente i scene
sunt aproape identice, numai c motivele din
trotocrit sunt în Filerot amplificate si sporite prin
altele noi (rtcirea pe mare, în foiorul lui Solomon
de unde iese înnegrit; întoarcerea eroului, prefcut
in doctor, la curtea lui Periandros, ca s vindece ne
Antusa .a.).
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Cine este autorul acestei prelucrri nu se tie.

D-1 V. Grecu, care a studiat-o în paralel cu Erotocrit,

n-a ajuns în aceast privin la nici o concluzie.

Romanul apare în literatura noastr în primele

decenii ale secolului al XlX-lea. In Biblioteca Acade-

miei Române se pstreaz mai multe manuscrise de

la începutul secolului al XlX-lea, din anii: 1810,

1811, 1813, 1819, 1828.

El a plcut mult strbunilor notri, fiindc, în

afar de numeroasele copii, a fost i tiprit— dup
cîte tim pîn acum— pentru întîia dat în 1857,

la Brila, de ctre un fost primar i deputat, R.S.

Cîmpiniu, dup un manuscript de la 1810 al lui Nae

Stncescu. Editorul îns, neîmpcîndu-se cu limba

btrîneasc a manuscriptului, a crezut mai nimerit

s transpun textul în jargonul timpului su, dup
cum se poate vedea din urmtorul specimen în care

eroina se plînge împotriva soartei sale vitrege:

«Ah, destinaie vrjma,
Spune-mi ce sunt eu culpa
S-i rmân îndatorat
A-i sluji ca o servant.

»

Romanul a gsit cetitori pasionai i în a doua

jumtate a veacului trecut. La 1878, Ecaterina

Jantil tiprea la Buzu o nou ediie prescurtat

si prelucrat, mai ales în partea final.

Versuri din Filerot i Antusa au fost retiprite

dup un ms. din 1813'al lui Nicolae Hagi Gavriil

Ciurcu, chiar în vremurile noastre, la 1900, de cuno-

scuta cas de editur din Braov, Ciurcu, sub titlul

destul de expresiv pentru masele populare: înfocata

i nenorocita dragoste a lui Filerot i Antusei, o

povestire foarte frumoas în versuri. . .

BIBLIOGRAFIE
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rine Jantil, Buzu, 1878; Înfocata i nenorocita dragoste a
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ROMANE POPULARE ITALIENE

BERTOLDO

r

Autorul acestui roman popular este Giulio Cesare

Groce della Lira, nscut în anul 1550 la S. Giovanni

în Persiceto. La vîrsta de 20 de ani, Crace s-a

stabilit la Bologna, indeletnicindu-se cu adunarea i
prelucrarea materialului poporan în poeme i ro-

mane pe gustul claselor de jos. El a scris peste 300

de opere, dar aceea care a avut mai mult rsunet i
i-a stabilit reputaia este Le sottilissime astuzie di

Bertoldo. Vzmd succesul pe care 1-a avut eroul

romanului su, Croce a adugat o urmare în care

povestete nzdrvniile fiului lui Bertoldo : Le

piacevoli e ridicole semplicita di Bertoldino figliolo

deWastuto ed accorto Bertoldo, con le sottili ed argate

risposte della Marcolfa sua madre e moglie di esso

Bertoldo 1
.

Mai tîrziu, un alt scriitor, Gammillo Scaligeri

della Fratta. a lrgit ciclul snoavelor i duelului de

întrebri i rspunsuri glumee, ihtroducînd în

scen i pe fiul lui Bertoldino, într-o noua opera:

Le biiffonate di Cacasenno, figlio del semplice Ber-

toldino — astfel c avem reunit uh bogat material

de. farse, proverbe i enigme, cu rspunsuri epigra-

matice, împletite în jurul a trei generaii de bufoni

populari: Bertoldo, Bertoldino, i Cacasenno.

Din acest ciclu -a ptruns în literatura veche

româneasc numai primul roman, Viaa lui Bertoldo;

celelalte dou au fost rezumate mai tîrziu, laolalt

cu. Bertoldo, într-o prelucrare aprut în 1799,

în tipografia lui . Petru Bart din Sibiu, cu titlul

1 Plcutele i ridiculele naiviti ale lui Bertoldino, fiul

iretului i isteului Bertoldo, cu subtilele i spiritualele rs-

punsuri ale Marcolfei, mama sa i soia zisului Bertoldo.
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Vitala lui Bertoldo i a lui Bertoldino, feciorul lui,

dimpreun i a lui Cacassino, nepotul lui.

Manuscriptul cel mai vechi al Vieii lui Bertoldo,

scris la 1774, pstrat în biblioteca lui Zabelin, a
fost semnalat mai de mult de regretatul Ion Bogdan.M folosesc în capitolul de fa de un manuscript
din Biblioteca Academiei Bomâne, copiat la 1813,
care cuprinde îns urmtoarea nota interesant de
pe un manuscript anterior:

«Acest Bertoldo este al meu; l-am scos i eu cu slova
me de pi altul a protopopului Ioan, a mnstirii Bodescului,
1781, ghenarie, 22 ».

Eroul acestui roman popular este un ran
care, ca i prototipul su grec, Esop, este de o

urîenie fantastic. Are îns, în felul su de a fi,

o îndrzneal de o vulgaritate sntoas i se distinge

printr-o sprinteneal i isteime rar, cu care sur-

prinde i pe regele i pe regina longobarzilor,

jucîndu-le tuturor, cu un haz rutcios, farsele cele

mai neateptate.

Iat cum ni-1 descrie, ca înfiare, textele

noastre:

«Era cu capul mare, lungre ca un ou, cu prul rou
i rtunzat. . . Nas avea mare, roatec ca sfecla, nrile largi;

gura se vedea larg mai pîn la urechi; în flcile dinainte
i se vedea doi dini strîmbi pe din afar, ca nite coli . .

.

;

picioarele strîmbe i mîiniîe scurte ».

Acest ran urît, dar plin de duh, se pripise
— fr s ni se spun cum — la curtea din Verona
a regelui longobarzilor, Alboin, pe vremea cînd
acesta stpînea întreaga Italie.

într-una din zile, Bertoldo, intrînd în sala tronului,

se furi printre baroni i, fr s-i scoat plria
din cap i fr s fac niciun act de reveren, se

aeaz pe scaun lînga rege. Acesta, tiind c natura
nu este totdeauna darnic i ca adesea în fpturile
cele mai dizgraioase sdete darurile cele mai
alese, îl las s az i apoi îl întreab (citez, în

forma în care a circulat textul la noi, dup manu-
scriptul Academiei):
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« împratul zis: Cine eti, cînd te-ai nscut i din ce

loc eti?
Bertoldo rspuns: Sunt un om; m'am nscut cînd

m-au fcut mum-mea i locul îmi eti, de cînd m'au fcut
Dumnezeu, într-acasta lume.

— Ai tat, mam, frai, surori?
— Am tat, mam, frai, surori, dar au murit toi.

— Cum dar ai tu, de vreme ce au murit toi?
— Cînd am purces de acas, i-am lsat pe toi dormind

i pentru aceasta zicu c toi au murit, cci eu puin despr-

ire fac între cel adormit pîn la cel ce au murit.

— Ce lucru este mai iute?
— Gîndul.
— Ce vin este mai bun?
— Cel ce se be în casa altuia.

— Care este ace mare care niciodat nu s satur?
— Nesaul scumpului i a iubitorului de bani . . .

— Care 'este mai mare foc i vrajb în cas?
— Muere r i gura ce mare a slugilor.

— Care iasti acel copil care ardi limba mamei sale?

— Fetila candilei ».

Mai pe urm îns, Bertoldo, dîndu-se la o serie

de invective privitoare la cîrmuire i curteni, fu

izgonit de rege, dar ranul amenin c el este ca

mutele, pe care dei le goneti, ele tot se întorc.

Regele, suprat, îl amenin c, dac va îndrzni

s intre în curte altfel decît în tovria mutelor,

atunci unde-i stau picioarele, îi va sta i capul.

Bertoldo, ducîndu-se în satul lui i prinzînd un

mgar btrîn i rpnos, cu spinarea i coastele

roase, încît insectele se lipiser de el, se întoarse

la palat însoit de un nor de mute din care abia

se zrea.
In acest hal se înfieaz înaintea regelui,

tocmai cînd dou femei mînioase veniser s cear

dreptate. Cearta dintre cele dou cumetre era pentru

o oglind de cristal, pe care una o furase de la cea-

lalt. In ciuda plînsetelor i a motivelor aduse de

ambele pri, judecata urmeaz dup formula lui

Solomon. Regele poruncete ca oglinda s fie spart

în dou i fiecare rival s ia cîte o jumtate. Dar

una din' ele cere ca oglinda s rmîn neatins,

chiar dac ar fi s fie dat celeilalte. Regele, îne-
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Iegîncl c aceasta este adevrata stpîn, poruncete
sa i se încredineze ei oglinda întreag

'

.

Pe cînd femeia mulumea regelui pentru înelep-ciunea i judecata cea dreapt, Bertoldo, rîzînd seamesteca i e în pricin, punînd c hotrîrea nu ebuna, fiindc femeile sunt viclene, c ele, dei plin* cuochn, smirna rid, c lacrmile i schimbarea feti
lor sunt toate amgeli, i-i lu sarcin s-1 fac perege, care spusese c femeile sunt un «diamant de laKasant») sa-i trag cuvîntul înapoi chiar doua ziDup ce dormi în grajd cu mgarul su, Bertoldo'dis-de-d.mmea, se duce la femeia care îî redo-bmdise oglinda i, dup ce aî cu minciuna c
regele, in urma plingern rivalei sale, a hotrît sparga oglinda ca s se curme cearta între eleu strecoar în suflet ideea, lipsit de temei, c regelear avea intenm s vin cu o lege prin care 'fiecarebrbat sa aib dreptul de a lua apte neveste, Atît
i-a trebuit femeii ca, uitînd de oglind si de totsa alerge la vecinele sale i s le aduc la cunos

SSta
P
BeSda.

regelU^ ,UCrU Pe ^^
Vecinele la rîndul lor, întiineaz pe celelaltecumetre i în curînd se face atîta zarvl în cetateca peste doua mu de femei se strîng la palat, mani:

festind zgomotos i cerînd înlturarea legii Rebele
care nu avea nici o cunotin de uneltirile lui
bertoldo ramme uimit i, pierzîndu-si rbdarea
începe sa blesteme femeile, izgonindu-le

Regina, aflînd de farsa jucat femeilor, cere
regelui sa-i trimit pe Bertoldo. în camera criesei
msa»

:

il ateptau doamnele de curte cu cîte un bastonm mma ca sa-1, loveasc. Dar Bertoldo, prevzînd
cele ce i se pregteau, scap de btaie, spunînd
femeilor care ateptau porunca reginei: .aceea
dintre voi care s-a gîndit s otrveasc pe re-e lamasa, aceea m va lovi cea dintîi »

&

Femeile se privesc una pe alta; nici una n-agmdit aa ceva; bastoanele se aeaz la locul lor sinzdrvanul Bertoldo rrnîne neatins
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Criasa, de ciud c a fost pclit, trimite
porunc strjilor do la palat ca, atunci cînd va
iei Bertoldo pe poart, s-1 bat bine. El se prefcuc primete pedeapsa, dar ceru s i se crue
cel puin capul. Criasa se învoi i Bertoldo se în-
drept spre poart, urmat de un alai de servitori.
Cînd ajunse alaiul în dreptul strjerilor, sosi i
noua porunc a împrtesei, i garda, dup tlm-
cirea lui Bertoldo, crezînd c el este capul, îl ls
s treac nevtmat i snopi în bti pe servitorii
curii.

Craiul, aflînd de poznele pe care Bertoldo le
jucase criesei, îl pune la încercare cu bufonul su,
Glornez.

Bufonul îl întreab:

« — Cum ai face sa aduci apa într-o sita?
— Eu a atepta pîn ar înghea, rspunde Bertoldo

in aplauzele adunrii.
— Cum ai socoti, nealergînd, s prinzi un iepure?

întreab din nou bufonul.
— Eu a atepta pîn ar fi în frigare, îi dete rspunsul

Bertoldo.
— Ce buruian este care o cunosc i orbii? la care Ber-

toldo rspunde:
— Urzicile, cci urzicînd la mîini sau picioare, simte i

orbul c arsura e de urzic ».

Dup disputa cu Glomez, din care ieise biruitor,
Bertoldo primi din partea regelui porunc s se
întoarc a doua zi la palat, nici îmbrcat, nici
dezbrcat. Bertoldo se întoarce, ca i în atîtea
incidente din basmele noastre, îmbrcat într-o
plas.

In acest rstimp, femeile din cetate cer regelui
c? s l

e
*?ea ^ lor aceleai drepturi ca i brbailor;

s fac i ele parte din divanul craiului i s-i dea
l ele cu prerea cu privire la conducerea statului.

Bertoldo, care se afla în discuie cu regele, cînd
auzi aceast cerere neateptat, hohoti în rîs si se
oferi- s scape pe crai de aceast pretenie.

.

Ducîndu-se în pia, ia o colivie închis, în care
pusese o psric, i o dete regelui ca s o încredin-
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teze uneia din doamnele curii, împreun cu cheia

coliviei.

Regele porunci s nu umble nimeni la colivia

care, dup 24 de ceasuri, urma s fie adus în sala

tronului. Atunci se va deschide cutia i ceea ce se

afla înuntru va hotrî despre cererea lor.

Abia plecar de la curbe, i femeile, neputîndu-i
stapîni curiozitatea, deschiser cutia i pasrea
zbur, repede ca fulgerul, fr ca ele s fi putut
prinde de veste mcar ce fel de pasre era.

Cu ajutorul lui Bertoldo, împratul rmsese
astfel biruitor:

« Vedei voi îniv unde a dus pripirea i curiozitatea
voastr de a ti mai de vreme cele ce nu s-au czut a le ti? »

încheie regele discuia cu ele.

Dup atîtea pozne pe care i le fcuse, criasa,
îndîrjit, cere soului s o scape de Bertoldo. Dup
ce încearc zadarnic s-1 înece vîrîndu-1 într-un sac,

craiul poruncete ca nzdrvanul ran s fie spîn-

zurat într-o pdure, dar Bertoldo cere i obine
favoarea ca s-i aleag singur copacul. Plecînd cu
strjerii, Bertoldo nu gsete nicieri copacul pe
placul lui. Pe drum îns, le spune atîtea poveti
i snoave, încît acetia îl las în plata domnului,
în rstimp, craiul i criasa, care-i simeau acum
lipsa, aflînd cele petrecute, îl chiam la curte, dar
Bertoldo, neputîndu-se împca cu hrana ce i se

servea la palat, se îmbolnvete i moare.
Elementele constitutive ale operei. In alctuirea

operei sale, Croce s-a servit de elemente venite

din dou surse : din folclorul scris al vechiului

Orient i din tradiiile populare italiene ale vea-

cului al XVI-lea. Savantul rus Veselovski i, mai
tîrziu, folcloristul francez Cosquin au artat c di-

alogul hazliu — duel de întrebri i rspunsuri —
care alctuiete miezul operei lui Croce, apare în-

corporat i în vechile legende indiene ale brahmani-
lor. Din India, povetile acestea au emigrat ctre
Asia Mic i au dobîndit o form scris în legenda
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lui Solomon i Amedai, încorporat în haggada

Talmudului din Babilon.

Solomon, care avea în puterea sa miraculoas

demonii, voind s construiasc templul din Ieru-

salim, a trimis un general al su s-i aduc pe

Amedai, regele demonilor, pentru ca prin el s
gseasc pe amir — Sfrîm-Pietre. Acesta avea

darul de a sfrîma cu uurin blocurile de piatr

de care Solomon avea nevoie pentru construcia

templului. Amedai este aflat cu mult greutate i
prins printr-o stratagem: s-a umplut cu vin puul
unde demonul venea s bea i astfel, îmbtîndu-se,

a adormit. Pe cînd era dus la Solomon, pe drum
pllnge trecînd pe lîng o nunt, rîde auzind pe

un om c îi comand o pereche de cizme care

s-1 ie apte ani, îndreapt pe cale un om orb,

care era s cad într-o groap i rîde de un vrjitor

care spunea altora norocul.

întrebat la curtea lui Solomon de ciudata sa

purtare, Amedai d urmtoarele lmuriri: a plîns

cînd a vzut nunta, cci mirele urma s moara

chiar în seara acelei zile, a rîs de cel ce îi comanda

cizme pentru apte ani, cci el avea s moar peste

apte zile i a rîs de vrjitor, fiindc spunea tuturor

norocul lor i nu tia c sub picioarele sale se afl

îngropat o comoar.
Urmeaz o serie de întrebri enigmatice si de

rspunsuri spirituale.

Aceast legend este o haggada din Talmudul

Babiloniei a crei form cea mai veche se gsete
într-un text aramean de prin veacul al IlI-lea 1

.

în aceast form primitiv, ea s-a pstrat, de-a

lungul veacurilor, în Paleele ruseti, care au la baza

lor— prin intermediare sud -slave — un prototip bi-

zantin, în textele ruseti îns, demonul Amedai
este înlocuit prin centaur— Kitovras — substituire

care, dup cum presupune cu dreptate Andre

1 Cf. Israel Levi, Vorgueil de Salomon, în Revue des

etudes juives, XVIII (1888), p. 59 i urm.
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Mazon, s-a petrecut la sudul Dunrii, .într-un mediu
slav mai mult sau mai puin -eleniza

[

1
.

Din lumea bizantin, legenda a trecut i în
Occident. E probabil ca aci era cunoscut înc din
secolul al V-lea, cci se pare c la ea face aluzie
canonul papei Gelasius despre crile apocrife,, cîn.d

pomenete o « Gontradicio . Salomonis ».

In Occident, sîmburele legendei a gsit trîmul
prielnic pentru dezvoltare. Ei a fost prelucrat în
lumea anglo-saxon, unde Amedai a fost înlocuit
prin Saturn, în Frana unde eroul, principal este
« Merlin l'enchanteur » i cu deosebire în Germania,
unde dialogul a cptat o, not de umor i de grotesc
i unde partenerul lui Solomon poart numele de
Marcolf. în aceast prim form, legenda se gsete
în vechi manuscripte latine, care apoi au fost puse
sub tipar i care au fost - traduse

L
de timpuriu in

limba german. Ea a avut .o mare rspîndire i în
Italia, unde a fost tradus i tiprit.

Aceast versiune italian a Jegendei marcolfine
a fost folosit într-o larg msur de Croce. Confrun-
tarea prelucrrii lui Croce cu textele medievale,
fcut de Gina Cortese Pagani, dovedete c Croce
s-a strduit îns s naionalizeze, s localizeze

,
i

s învioreze legenda german, .Jcînd-o. accesibil
maselor populare din timpul su. Aceast tendin
de a împmînteni în Italia vechea legend se vede
clar din primul capitol. In izvorul lui Croce, Solomon
sta pe tronul lui David, în Ierusalim, pînd Marcolf
apare la curtea lui. Croce în prelucrarea sa aeaz
aciunea la curtea regal din Veropa, înlocuind pe
împratul biblic prin regele Alboin al.longobarzilor.
Aceast prim substituire 1-a îrnpins pe Croce. s
suprime o serie de episoade din legenda german,
care nu se mai potriveau pentru regele longobard.
De pilda: în redaciunea latin, Solorqon începe
prin a-i pomeni cei 12 patriarhi biblici din care se

1 Andre Mazon, Revue des âtudes slaves, VII, 1927.
pp. 42-62. .
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scoboar, ceea ce d prilej lui Marcolf s-1 parodieze,

evocînd la rîndu-i genealogia celor 12 triburi de

rani din care se trage. .Croce, renunînd la Solomon,

a suprimat întreg acest pasagiu.

Alte modificri introduse de Croce in structura

legendei i-au îngduit s scoat într-o lumin mai

vie psihologia istea a eroului popular. în textul

latin, ca i în traducerile germane i italiene, Marcolf

îi face apariia în tovria soiei sale Policana,

care nu scoate un cuvînt i despre care nu se mai
vorbete nimic în restul legendei, dar care, introdus

în aceast faz iniial a legendei, mrete, prin

urîenia i vulgaritatea ei, grotescul situaiei. Croce

a omis-o complet — pomenind-o doar, cu, o not
de umor— în testament. în schimb, a introdus un

personagiu necunoscut versiunii latine, regina Isi-

cratea, care stînd pe tron alturi de Alboin i ameste^

cîndu-se uneori în aciune, complic situaiile, dar

d posibilitatea de a se spori episoadele comice care

pun în relief lupta dintre curiozitatea i susceptibi-

litatea feminin i dintre isteimea i rutatea

brbteasc.
Aceste episoade,; de care Croce s-a servit în

prelucrarea sa, au fost împrumutate din folclorul

italian al veacului al XVI-lea.. Prin asemenea ampli-

ficri cu elemente populare,; rprin omisiuni i prin

înlocuiri, Croce a izbutit s- întinereasc vechea

legend marcolfian i s schimbe caracterul eroului,

care, dac a pstrat ceva din vulgaritatea rustic, a

pierdut îns din implacabila misoginie a prototipului

su i a dobîndit un spirit de independen care-1

îndeamn s-i îndrepte tot ascuiul vervei sale

satirice împotriva artificialitii i servilismului vieii

de curte. Prin aceast nou trstur psihologic
— alturi de isteime i umor -^ Bertoldo a devenit

reprezentantul tipic, al, maselor rurale .în literatur.

Astfel prelucrat^ strvechea legend a dobîndit o

putere de vitalitate cu care a înfruntat veacurile i

a dobîndit o popularitate la care nici Croce nu s-a

ateptat.
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Romanul s-a tiprit pentru întîiai dat în 1592
i de atunci s-a retiprit în nenumrate ediii, în

diferite pri ale Italiei, unde a fcut popular
— mai ales în Piemont — zictoarea: sapere piu che

Bertoldo.

In secolul al XVIII-lea, episoadele romanului
au inspirat pe vestitul pictor al vremii, Crespi — zis

Spaniolul — care a dat unui talentat gravor în

aram— Lodovico Mattioli, subiectul unor scene
pline de via i umor. Stampele lui Mattioli au
aîat ambiia a 23 de poei ai Academiei della

Crusca— doctori, preoi i abai— din Bologna i
Ferrara, Genova i Gremona— cari, adunai i stimu-
lai de editorul Lelio dalia Volpe — s-au aezat Ia

lucru i au prelucrat într-o lung poem, « in ottava
rima », ciclul celor trei bufoni populari. Opera, tip-
rit cu gravuri frumoase, a avut un mare succes,

cci s-a bucurat de numeroase ediii. Totui, ea
n-a putut scoate din circulaie vechea oper a lui

Croce. Curit de unele vulgariti, ea se public
i azi de diferite case de editur din Italia, uneori
chiar în ediii elegante 1

. Subiectul lui Bertoldo a

trecut i în muzic i a inspirat dou operete comice:
una compus de Gellio Benvenuto Goronaro pe
libretul lui Maurizio Basso, în 1913 2

, alta alctuit
de maestrul Luigi Ferrari Trecate pe libretul Le
asîuzie di Bertoldo, scris de Carlo Zangarini i Ostilio

Lucarini 3
.

Circulaia. Traducerile româneti. Gît de bine a

nimerit Croce cu aceast oper gustul mulimii
se vede i din faptul c opera lui a trecut peste

graniele literaturii italiene: în 1743 a fost tra-

1 Vezi de ex. ediia publicat « a cura di Nicola Lisi

con xilografie di Pietro Parigi », în colecia Clasici del ridere,

A. F. Formiggini editore, Roma, s.d.
2 Giovanni Luigi Biagioni, Marcolf und Bertoldo und

ihre Beziehungen, Koln, 1930, p. 29.
3 Giacomo Osella. Un classico del riso: Bertoldino, în

Convivium revista bimestriale di lettere, filosofia e storia,

Torino, VI, 1934, nr. 4.
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dus i tiprit în limba portughez la Lisabona;

în 1745 în limba spaniol; în 1750 în limba francez,

dup care deriv o versiune german, dup cum vom
vedea îndat.

Cu mult înainte de a ptrunde în literaturile

apusene, opera lui Croce intrase în literatura neo-

elenic prin mijlocirea coloniei greceti din Veneia.

în British Museum am gsit o ediie, anterioar cu

aproape o jumtate de veac celui mai vechi exemplar

cunoscut bibliografiei lui Legrand. Ediia din British

Museum a fost publicat în 1646, la Veneia, în

tipografia lui Ioan Antonio lulianos. Ea a fost

urmat de multe altele care se îniruie pîn în vremu-

rile noastre, publicate nu numai în Veneia, ci i

în Atena.
Asemenea ediii greceti au ajuns pîn în princi-

patele noastre i în a doua jumtate a secolului al

XVIII-lea, în plin epoc fanariotic, Bertoldo a

fost tradus în limba noastr. Originalul nu s-a desco-

perit pîn acum, iar copiile cunoscute pîn azi nu

ne dau nici o lmurire asupra traductorului i
asupra localitii în care tria, dar, judecind dup
faptul c mai toate aceste copii vin din Moldova,

putem deduce c în aceast parte a rii s-a fcut
traducerea. Prerea rposatului I. Bogdan c avem
în literatura noastr i o traducere fcut din « fran-

uzete sau din italienete » nu este întemeiat.

Bogdan pleca de la faptul c un manuscript aflat

de dînsul în biblioteca lui Zabelin — fost pe vremuri

directorul Muzeului din Moscova — cuprindea expre-

siunea: ai-a suflat un purice în ureche», care este

improprie limbii române, dar care traduce cuvmt
de cuvînt un idiotism francez i italian. Expresiunea

aceasta se gsete în toate manuscriptele româneti pe

care le cunoatem. Ea corespunde într-adevr pasaju-

lui din textul italian: avendo cacciata questa pulce

nelVorechia; dar ea revine întocmai i în interme-

diarul grecesc: £(3aXe toOtov tov cpuXXov zic, t6 au-rtov.

In afar de aceast traducere integral, a mai

circulat îns la noi, mai mult în Ardeal, o versiune
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prescurtat, -care a fost tiprit la Sibiu, în 1799,
în tipografia lui Petru Bart cu titlul: Vieaa lui

Bertoldo i a lui Bertoldino feciorul lui, dimpreun
cu a lui Cacasino nepotul lui. Aceast versiune a
fost retiprit la Bucureti, In anul 1836. In ea,

scenele cu caracter vulgar au fost înlturate, dialo-

gurile au fost transformate adesea în oraie indi-

rect, iar aciunea redus. Vieaa lui Bertoldo se

termin cu 12 versuri, despre care ni se spune c
ar fi inscripia de pe mormîntul su. Se povestesc
apoi, pe scurt, nzdrvniile lui Bertoldino, dup
ce a murit tatl su, i se sfîrete cu faptele lui

Cacasino, feciorul lui Bertoldino, care a murit
mmcînd clei.

Ea este tradus, dup cum vom arta mai jos,

dup un text german care avea la baza lui tradu-
cerea francez amintit mai sus.

Prelucrarea francez. Versiunea francez, ne-
luat pîn acum în seam de istoricii literari,

merit astfel în cadrul c'ercetrii noastre puin
ateniej nu numai pentru c este o prelucrare, dar
i pentru c este începutul unei rmure care s-a

întins prin literatura german pîn lâ noi.

Opera este, dup cum ni se spune i în titlu, o

parafrazare, nu numai dup textul 'Iui Giulio Croce,
dar i dup amplificarea academicienilor dalia

Crusca. Ea vdete o pronunat tendin de a
reduce elementul vulgar, cci spune traductorul:
« ii y a des beautes de gout . .

.' qui plaisent â certaînes
nations et qui ne plaierontpas â d'autres. . . ii y a
des choses qui ont beaucoup de grace dans une
certaine langue et qui dans une autre seroient des
plus commuries, souvent triviales et quelquefois
raeme grossiere^ et impertinents »*.

* <sînt frumusei ale gustului. . . care plac anumitor
naiuni i care nu vor plcea altora... exist lucruri care
au mult graie într-o anumit limb i care în alta vor fi

cit se poate de comune, adesea triviale i, uneori, chiar groso-
lane i neruinate.

>
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Cluzit de aceast idee, traductorul modific

unele întrebri, suprim altele 1
, reduce la propor-

iile unei întrebri i a unui rspuns episoade gro-

teti pe care Croce le descrie pe larg, ca de pild

scena în care Bertoldo vine la curte nici îmbrcat,

nici dezbrcat. Traductorul nu s-a putut libera

complet de ideile timpului su, pe care le introduce

pe nesimite în textul lui Croce, ca de ex. întrebarea

regelui: «Qui sont ceux qui en apparence font

beaucoup de bien dans un etat et qui, dans la realite,

y font beaucoup de mal?»**** t rspunsul lui

Bertoldo: Les moines.

Traducerea german i versiunea româneasc.

Dup aceast prelucrare francez s-a fcut apoi o

traducere german care a fost tiprit in 1751,

sub titlul: Der italienische Aesopus oder Bertholds

satyrische Geschickte. Aceast traducere german,
la rîndul su, a fost cu timpul prescurtat într-o

ediie popular de format mic, în 8°. Data cînd

â aprut prima ediie nu ne este cunoscut. Ne
folosim îns aci de o ediie aprut în 1802, la

Elbing, în librria Hartmann, cu titlul Geschichte

des beruhmi gewordenen Bauersmannes Bertoldo,

genannt Aesop II, neue rechtmssige Ausgabe, in-

r Iat o întrebare modificat: întrebarea din textul

italian: « R<e> Qual'e quella gatta, che dinanzi ti iecca, e

di dietro ti graffia? Bertoldo: La puttana » * a devenit

în textul francez «Quelle est lapersonne qui ordinairement

nous fait le plus de caresse? Celle qui a dessein de nous trom-

per, ou qui l'a deja fait»** O întrebare suprimat: «Re.:

Quali sono quelle cose, che Thuorno cerca,^ non le vorrebbe

trovare? Bertoldo : I pedocchi nella camicia, i calcagni rotti,

e'l necessario brutto»***
* <R(e) Care e aceea pisic care în fa te* Unge i în

spate te zgîrie? Bertoldo: Curva.>
** <Care este acea persoan care, de obicei, ne alint mai

mult? Aceea care plnuiete s ne înele sau care a i fcut-o. >

*** Regele: Care sînt acele lucruri pe care omul le

caut si nu ar vrea s le gseasc? Bertoldo: pduchii în

cma, clcîiele (ciorapilor) rupte i closetul, murdar. >

*'*** <Cine sînt cei care, în aparen, fac mult bine într-un

stat i care, în realitate, îi fac mult ru?> ... <Clugrii>.
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gura care ne-a fost accesibil, mulmit amabi-
litii d-lui N. Georgescu-Tistu, directorul Biblio-

tecii Facultii de litere i filosofie din Bucureti,
i d-lui Kriiss, directorul general al Bibliotecii

de stat (Staatsbibliothek) din Berlin, crora le aduc
i pe aceast cale mulumirile mele. Aceast versiune
german prescurtat trebuie s fi fost rspîndit
i în Transilvania, printre saii care aveau legturi
comerciale cu Germania i ea se afl la baza ver-

siunii româneti tradus i tiprit la Sibiu, în 1799.
Iat ca dovad, o pericop:

« p. 3. Im sechsten Jahrhun-
dert beherrschte Konig Aîb-
oni die Lombardey, und
hatte seinem Hofstaat zu
Verona; ein guter sanftmiit-
higer und gerechter Fiirst,

ob er gleich ganz Italien

besiegt hatte. Zu gleicher
Zeit lebte in einem veroni-
schen Dorf ein Bauer, Na-
mens Bertoldo, von einer
sehr lcherlichen Gestalt.

»

« In suta a asa de ani st-
pînea în Longobarda craiul

Alboni, carele avea rezidenia
sa în cetatea Verona; acest
Domn era bun, blînd i
drept, i toat Italia au fost

stpînirii sale supus. Pre
acea vreme în inutul Vero-
niei, într-un sat Bretag-
nana \ era un ran anume
Bertoldo, nscut cu o statur
a trupului foarte urît. »

Iat un alt pasagiu din disputa lui Bertoldo cu
«mscriciul» regelui, Fagotti:

P. 22. « Der Geschichtschrei- «Scriitorii au semnat numai
ber hat uns nur einige Fa-
gotti's albernen Fragen an
Bertoldo'n, und den feinen
Antworten darauf, t)berlie-

fert 2
.

unele întrebri de Fagotti
pus s le rspunz Bertoldo,
c celelalte le-au aflat mai
toate prostatece i nevred-
nice de tipariu 3

. Destul c
1 In versiunea german numele este pomenit ceva mai

jos: « Dorfe Bretagnana ».

2 Iat versiunea corespunztoare a textului italian: Nel
tempo che Alboino, dei Longobardi, si era insignorito di quasi
tutta r Italia, tenendo ii seggio reale nella citt di Verona,
capito nella sua Corte un villano chiamato per nome Ber-
toldo, ii quale era un uomo di deforme e brutissimo aspetto.*

* <Pe cînd Alboino al longobarzilor se fcuse stpîn
peste aproape întreaga Italie, avînd tronul în oraul Verona,
a sosit la curtea sa un ran pe nume Bertoldo, care era un
brbat diform i foarte urît.>

3 Textul italian se îndeprteaz i aci cu totul de ver-
siunea german prescurtat i de cea român. Reflexiunea
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p. 23. — Wie Wurdest — du
es anfangen, ura Wasser in

ein Sieb zu tragen?
— Ich wiirde warten, bis es

gefroren wâre. — Bravo,
bravo, rief der ganze Hof.
— Wie dâchtest du wohl,
einen Hasen zu fangen, ohne
zu laufen? — Ich wartete,

bis er am Spiesse stecket. —
Bravissimo! — Wie wurdest
du dich kleiden, um weder
nackt noch angezogen, zu

Fagotti întreb: cum ai face

s aduci ap într-o sit?
Bertoldo rspunde : eu a
atepta pîn ar înghea. —
Bravo , strig carii auzis

.

— Cum ai socoti, nealergînd

sa prinzi un iepure Eu

seyn In ein Fischnetz
wiird'ich mich wickeln. —
Was ist das fur eine Pflanze,

die auch die Blinden ken-
nen ? — Die Brennessel,

denn sie brennt sie an die

Fiisse, wenn sie darauf tre-

ten, und an die Hânde, wenn
sie sie anruhren.

»

a atepta pîn ar fi în fri-

gare. — Bravissimo. — Dar
cum te-ai îmbrca s nu fii

nicî îmbrcat nici desbracat?
— Eu m-a vlui într-o

mreaje (sic) care prinde peti.

i iar întreb Fagotti: Ce
buruian este, care o cunosc
i orbii? Bertoldo rspunde:
— Urzicile, c urzicîndu-s
orbul, ori la mini sau la pi-

cioare, le simte arsura c-i
de urzic.

»

în textul italian, întrebrile i rspunsurile acestea

fac parte din discuia regelui cu Bertoldo i sunt

aezate în capitolul venirii lui Bertoldo la curtea

c scriitorii au « semnat » numai cîteva din întrebrile lui

Fagotti, lipsete. Iat seria întrebrilor: F. — Che dici tu,

barbaggiani caduto dai nido?
B. — Con chi parii tu, alloco spennacchiato

?

F. — Quante miglia ci sono dalia luna ai bagni di Lucea?

B. — Quante ne fai tu dalia caldaia con la broda alia

stalla.

<F. — Ce spui tu, barbarule czut din cuib?

B. — Cu cine vorbeti tu, huhurez jumulit?

F. — Cîte mile sînt de la lun pîn la bile Lucea?

B. — Cîte faci tu de la cazanul cu fiertur pîn la staul. >

Punctul de plecare al modificrilor din versiunea german
prescurtat îl formeaz versiunea german tradus din

limba francez: Der italienische Aesopus oder Bertholds saty-

rische Geschichte de care am vorbit mai sus (cf. p. 461): Die

Chroniken des Landes melden uns weiter nichts. . . i p. 83

întrebarea: cum va veni nici îmbrcat nici dezbrcat; p. 85

întrebarea: ce buruian o cunosc i orbii.
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din Vieiia. 1 . A treia întrebare: s se îmbrace astfel

încît s nu fie nici îmbrcat nici dezbrcat, în textul
italian e dat în forma unei porunci a regelui ctre
Bertoldo, dup disputa cu Fagotti, i povestit
într-un capitol aparte: Astuzia galante di Bertoldo

nel tornare innanzi al Re nel modo che gli aveva
detlo. In acest capitol se gsete încadrat — in

textul italian — i întrebarea a 4-a, care aci este

pus în gura regelui: Qual'e Perba che tutti gli

orbi conoscono? B. — L'ortica.

prelucrare. în timpurile apropiate de noi,

la 18./5, editura Nebunelii din Galai ne-a dat

o prelucrare dup textul italian, încercînd s loca-

lizeze aciunea în Moldova, în cadrul domniei lui

Sas-Vod. Prelucrarea lui Nebunelii poart titlul:

Vicleniile meterului Perdaf i are ca urmare prelu-

crarea lui Bertoldino: Gugiiel, fiul vicleanului meter
Perdaf.

Motive folclorice. S-a vzut mai sus c
o surs important a romanului lui Bertoldo este

folclorul italian al veacului al XVI-lea, din care

Croce a împrumutat numeroase materiale pentru
amplificarea subiectului su. Avînd astfel bazele în

conloara legendelor i tradiiilor populare, nu este

surprinztor c gsim, între Bertoldo i între folclorul

nostru, numeroase elemente comune, fr sa putem
conchide totdeauna la o influen direct a lui

Bertoldo.

Un interesant element comun este motivul
folcloric al întrebrilor: « ce face tatl tu, mama ta,

1
« Ragionamento fra ii Re e Bertoldo»: R. — Come

fresti a portarmi dell'acqua in un crivello, e non Ia span-
dere? B. — Aspetterei îl tempo del ghiaccio e poi te la por-

terei. R. — Come faresti a pigliare una lepre senza eane?
B. — Aspetterei che fosse cotta, e poi la piglierei. <Dialog

între, rege i Bertoldo: R. -* Cum ai face s-mi aduci ap
într-un ciur i s n-o împrtii? B. — A atepta îngheul
i apoi i-a aduce-o. R. — Cum ai face s prinzi un iepure

fr dine? B. — A atepta s fie prjit i apoi l-a prindo
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fratele tu, sora ta?» pe care regele le pune lui

Bertoldo i la care acesta rspunde:

«Tatl meu dintr'o pagub face dou; mama mea face

unei vecine „o treab" pe care nu o va mai face niciodat;
fratele meu cîi gsete, pe toi îi ucide; soru-mea plînge

de ceea ce a rîs tot anul acesta.

»

Cerîndu-i-se tîlcul acestor enigme, Bertoldo îl

d astfel:

« Tatl meu la cîmpu, poftindu s închiz o cale, au pus
mrcinii i cei care aveau obiceiu s treac pe ace cale,

trecînd pe dincoace i pe dincolo de mrcini, unde era un
drum, sau fcut dou. Mum-mea închide ochii unii vecine

care muris, lucru pe care nu-1 va mai face alt dat. Frate-

meu, ezîndu, ucide cîte insecte gsete în cmee; soru-mea
a fost'mireas, iar acum phnge durerile naterii. »

Acest motiv folcloric îl gsim în numeroase
snoave populare i a fost prelucrat în versuri—
dup cum a artat . înaintea noastr Gaster -— de

Anton Pann în Povestea vorbiir în legtur cu

proverbul: « Unde e minte multa, e i nebunie

mult »
*. Motivul s-a dovedit îns a fi mult mai

rspîndit decît se tia acum 50 de ani, fiindc el

se gsete nu numai în basme franceze, ci i în

legende orientale, ca de ex. într-o legend tibetan,

tradus din sanscrit, despre frumoasa Vigâhkâ i
Mahausadka, într-o legend arab, al crui erou

este marele poet din epoca preislamic, Imriolkais

Ben Hodschr el-Kindi, unde motivul pune în lumin
iscusina unei fete cerut în cstorie 2

. în sfîrit,

într-o legend popular din Germania, culeas în

Sanskow, întrebrile sunt puse unui tînr chiar de

Frederic cel Mare 3
.

1 Anton Pann, Povestea vorbii, ed. dr. M. Gaster, în Clasicii

români comentai, Craiova, p. 198; « Fata cea istea », nr. 64.
2 F. Pulle, Un progenitore indiano di Bertoldo, în Studi

editi daW Universit di Padova, III, 1888, p. XXIII— XXIV;
Hammer-Purgstall, Literaturgeschichte der Araber, Wien,
1850, Abt. I, Bând I, p. 300, apud Giovanni Luigi Biagioni,

op. cit., p. 51; Cosquin, Etudes folcloriques.
3 Zeitschrift fur Volkskunde, Leipzig, 1890, II, p. 237;

cf. i Biagioni, p. 52.
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Nu insist asupra enigmei pe care regele i-o pro-

pune lui Bertoldo: «s vin la curte nici îmbrcat,
nici dezbrcat » i pe care acesta o rezolv, venind
îmbrcat într-o plas. D-l Gaster a artat c motivul
se regsete în Gesta Romanorum, în basmele frailor
Grimm, în basmul lui Ispirescu Fata sracului cea

istea. Adaug numai c acest incident apare foarte

des în multe alte basme populare, ca de pild: în

Împrteasa îneleapt din colecia Stncescu; în

Fata jitarului de O. Teodorescu; în Fata pe care n-o
întrecea nimeni în vorb de Sbiera; în Istea i
pace de Ion Pop Reteganul 1 .a.

Omni în sac. M opresc mai pe larg asupra
motivului cu sacul, în care sunt puse fa în fa
iretenia i credulitatea, i care este, în literatura

scris, anterior lui Bertoldo. El apare, pentru întîiai

dat, într-o poem latin din secolul al X-lea sau
al Xl-lea, Versus de Unibove, scris probabil de un
cleric anonim (olandez, francez, lotaringian), în rime
imperechiate. Este vorba de un oarecare Unibos,
condamnat s fie închis într-un butoi i aruncat
în mare. Obinînd învoirea s bea la circium
ultimii gologani pe care-i avea în buzunar, izbutete
s-i schimbe locul din butoi cu un cioban pe care-1

face s cread c a fost închis înuntru fiindc nu
voiete s se fac primar. Motivul a trecut apoi în

literatura italian, unde apare într-o redacie ano-
nim de pe la 1500: Storia di Campriano contadino 2

,

în care un ran, fiind închis într-un sac, ca i Ber-
toldo, pentru a fi înecat i, ramînînd cîtva timp
liber, izbutete s pun în locul lui un cioban pe
care-1 convinge c l-au vîrît în sac pentru a-1 duce
cu sila în Spania, ca s-1 cstoreasc cu fiica regelui.

Ciobanul, credul, ia locul lui Campriano, cruia îi

las în schimb turma. Tema a fost folosit, înaintea
îui Croce, de Straparola (noaptea I-a, novella 3-a),

1 Lazr ineanu, Basmele române, pp. 925— 929.
2 Storia di Campriano contadino a cura di Albino Zenatti,

Bologna, 1884, în Scelta di curiosit letterarie. Dispensa CC.
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unde eroul este un preot Scarpacificos, care, legat

într-un sac de 3 flci spre a fi înecat într-un rîu,

pretinde c a fost vîrît acolo pentru c, fiind preot,

nu voiete s se cstoreasc i, cu aceast min-

ciun, p'rofitînd de faptul c flcii îl lsaser liber,

pclete tot pe un cioban, care-i ia locul. Croce a

cunoscut îns, dup cum a artat Gina Cortese

Pagani, versiunea anonim a lui Campriano, pe

care o citeaz în Indice universale della librria o

Studio del celebratissimo arcidottore Gratian Furbson

de Franculin. Motivul este îns, dup cum se tie,

foarte rspîndit în folclorul popoarelor apusene.

Boite i Polivka, în adnotrile lor la basmele

frailor Grimm, au adus mai multe variante i au

publicat o poema latin medieval, Raparius, dup
cîteva msse., dintre care cel mai vechi e de la înce-

putul veacului al XlV-lea. în aceast poem se

gsete încorporat tema « salvrii din sac » K Aceast
tem este foarte rspîndit i în folclorul balcanic,

cu deosebire în cel grecesc. In afar de cele 4 ver-

siuni cunoscute pîn acum 2
, se pstreaz în colecia

Arhivei de folclor « N. Politis » a Academiei greceti

din Atena, înc o sum de variante, pe care a bine-

voit s mi le comunice directorul Arhivei, d-l dr.

G. Megas — cruia îi aduc i pe aceast cale mulu-
mirile mele — i anume: 1 variant din Nissyros

(Dodecanez); alta din Kyrikes (Asia Mic); 2 din

Eurytania; 3 din Peloponez; 1 din Creta; 1 din

Tracia; 1 din Voios (Tessalia) i probabil c vor

mai fi i altele, neculese.

Motivul a ptruns i în literatura noastr cult.

A fost versificat de d. P. Dulfu i introdus în epopeea

sa comic Pcal (cîntul ultim: 24). Pcal îi btuse

1 Johannes Boite und Georg Polivka, Anmerkungen zu

den Kinder- u. Hausmrcken der Briider Grimm, III Bând,
Leipzig, 1918, pp. 169—193.

2 Hahn, Griech. und alban. Mrchen, I, p. 249, nr. 42;

Legrand, Recueil des contes populaires grecques, Paris, 1881,

p. 177; Kretschmer, Neugriechische Mârcken, nr. 22; NeoeXX7j-

vixi 'AvâXexTa, voi. II, p. 93, nr. 31.
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joc de prostia constenilor si i îi fcuse s rmîie
fr vaci. Acetia, Înfuriai, îl vîr într-un sac,

îl leag bine cu o sfoar, mai atîrn i un pietroi

greu, i îl duc s-1 arunce într-un lac de la marginea
satului. Pe malul lacului, unul îi d cu prerea s
caute o prjin i s-1 arunce unde este apa mai
adînc. Pornesc cu toii în sat dup prjin. în

rstimp trece un vcar, care mîna o cireada spre

tîrg, i d peste Pcal în sac. Crucindu-se cum de
se gsete un om într-un sac legat, Pcal îi rspunde
c vor s-1 înece constenii si, fiindc nu primete
s le fie primar.

« — Ce spui frate? zise iar,

i de ce n'ai vrut tu oare s te faci primar în sat?
— Pentru ce? Fiindc satul nostru* de! e cam ciudat:
Sunt neveste multe' ntr'însul, tinere, frumoase toate,

Iar brbaii, dui de-acas, fiecare p'unde poate
A munci s-i scoat pîinea — i primarul, vai de el,

Cu nevestele rmîne mai tot anul singurel,

Ga un cuc în sat. .

.

— Aceasta-i pricina? Bre, dar prost eti, zu,
Cum a mai primi eu frate, cînd a fi în locul tu.

»

Pcal, care atîta atepta primete tîrgul : vîr
pe vcar în locul lui, iar el pleac cu cireada de vite.

ranii, întorcîndu-se i auzind pe cel din sac c
primete s le fie primar, cred c Pcal vrea s-i
bat din nou joc de ei, mai ales c îi schimbase
i vocea, ca s-i amgeasc, i aruncar pe vcar
unde era apa mai adînc.
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Leipzig, 1751.

Ediii greceti: Cea mai veche tipritur (1646)— necuno-
scut lui Legrand — se gsete în «British Museum» sub titlul:
HavoupyLat u^XoTaTat tou MttsptoXSou. Etc; -zaXc, â^otca:; cpave-

pioverat eva^ xco P t(* T''^ mxvoupyoi;, xat o£uvou 6 oTrotoq uo-rspa
dbro Stâ<popa, xat SuapaaTaxTa 7ua07)(i.aTa 07iou tou eauvspTjaav,
tsXoi; toxvtwv Sta t6v 7uoXuv 6£uTaTov tou vguv, ytveTat
av(6ptim)o<; ttjs BaatXLXTJt; auX^jt;, xal BaatXtx6(; aiVfJooXo.
*0[ibu Se xal tj StaO^XT) tou auTou, ojtou eIq to teXoc; T7)
£<07) tou &eau.ev, xat aXXa p7]Ta â7ro<pao-t<TTtxâ xaTa rcoXXâ
wpatcoTaTa. Uoiruxtx vsov, xat 7roXXâ xa P l^aTOtTOV ouvOe^svov
tTaXtxtâ octto tov 'IouXtov Kataapa SaXXa Kpor^s. Kat Tti>pa

vea ^eTayXwTLdtisvov si ttjv twv eXX^vtov a;rX7]V yXtoaaav,
et x^Pw T"v *dcv™v. Con licenza de Superiori, & Privilegio,
Veneia 1646, zic, t6v 'Itoavvov 'Avtovlov 'IouXtavov. Pentru
alte ediii vezi }5. Legrand, Bibliographie Hellenique ou
Description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs au
XVII-e siecle. O nou traducere în Btf3Xto07jx-q IxXsxt agpya
dpt0., 7: 'IouXlou K. KpoTae, Ot s£;uiTv6TaTE<; TtovTjpte tou
MTcepToXSou. MeTacppaat sx tou tTaXtxou KwaTa KatpocpuXa.
'EhSotlxo!; oîxog reoipytou I. BaatXEtou, Atena, 1923. Are
un prolog semnat de Costas Kerofilas, Roma, 1923.
Volumul cuprinde 2 pri. Partea I-a: MîtspToXSou ipya xal
^[ispat; partea Ii-a: Tou MtceptoXSlvou Ta xa.[io>[ioLza.

Studii: Olindo Guerrini, La vita e le opere di Giulio
Cesare Croce. Monografia. Bologna, Nicola Zanichelli, 1879;
Gina Cortese Pagani, II Bertoldo di Giulio Cesare Croce ed
i suoi fonti, în Studi medievali, voi. IM, 1911, Ermano
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Loescher, Torino, pp. 588— 602 ; se d în apendice i traducerea

lui Marcolf italian: Dialogo dove si ragiona di molie sentenze

notabili intitulato Salomone e Marcolpho di nuovo ristampato

e alia sua sana letione ridotlo., in Venegia appresso di Agostino

Bindoni, l'anno 1550. Originalul în «Biblioteca Marciana ».

Giovanni Luigi Biagioni, Marcolf und Bertoldo und ihre

Beziehungen. Ein Beitrag zur germanischen und romanischen

Marcoif-Literatur, als Inaugural- Diss. zur Erlangung der

Doktorwiirde, Koln, 1930.

Studiul lui Veselovski despre legenda lui Solomon i
Kitovras a aprut pentru întîiai dat la Petersbuxg, în

1872 ; a fost republicat cu note complimentare gsite în hîrtiile

autorului în Co6panie coHunemu, AneKcandpa HuKonaesuna

BeceAoecKazoy tom. VIII, Petrograd, 1921.

Cercetrile lui au fost întregite i completate de Vogt,

Die Deutschen Dichtungen von Salomon und Markholf, Halle,

1880; Hermann Varnhagen, Ein indisches Mrchen auf

seiner Wanderung durch die asiatischen und europischen

Literaturen, Berlin, 1882, i de Andre Mazon, Le centaure

de la legende vieux-russe de Salomon et Kitovras, în Bevue des

etudes slaves, VII (1927), pp. 42— 62; Em. Cosquin, Etudes

folkloriques. Recherches sur Ies migrations des contes popu-

laires et leur point de depart, Paris, 1922, p. 403 i urm-
toarele. Despre intermediarul grecesc: Olindo Guerrini, La
vita e le opere di Giulio Cesare Croce, Bologna, Nicola Zani-

chelli, 1879, p. 330; Spyr. P. Lambros, Ta âvayvtoo-jiaTa

twv mimccW [xa?: 'O MîtspToXSot;, conferin în care se

scoate în relief subiectul i tendina operei, publicat întîi

în periodicul 'Eo-Tta, tom XIII (1882) i republicat în

MtxTal SsXtSe Atena, 1905, pp. 572— 578.

Studii despre Bertoldo în literatur româneasc: M. Gaster,

Literatura popular român, Bucureti, 1883, pp. 78 — 92;

I. Bogdan, O traducere moldoveneasc a Vieii lui Bertoldo,

din veacul al XVII-lea, în Convorbiri literare, XXVI, 1881,

p. 315; N. I orga, iiVres populaires dans le Sud-Est de VEurope

et surtout chez Ies roumains, Academie Roumaine, Bulletin de

la Seclion historique, Bucureti, 1928, pp. 35— 37.



ÎNCHEIERE

Din paginile precedente s-a putut vedea c lite-

ratura epocii fanariote— cel puin pe trîraul
poporan — prin bogia de texte, prin coninutul
variat, prin legturile ei îndeprtate cu literaturile

vechiului Orient i ale Occidentului medieval, s-a

ridicat pe o culme mai înalt decît aceea a epocii

slavone. Un orizont mai larg, care îmbrieaz o
cuprinztoare perspectiv de loc i vreme, caracte-

rizeaz în aceast direcie literatura noastr din
secolul al XVIII-lea. Aproape tot ceea ce Bizanul
a acumulat la rspîntia de loc dintre lumea Occiden-
tului medieval i lumea Rsritului asiatic, cu pito-

rescul unei literaturi atît de vechi i variate, a trecut
prin intermediul limbii neogreceti în literatura

noastr. Aceast literatur de legende religioase

pline de graie, de romane cu aventuri rzboinice
i cu dragoste puternic i sincer, de fermectoare
poveti ale Orientului, învluite în lumina miracu-
losului, a desfundat, cu tot caracterul ei naiv, în

masa cetitorilor din toate pturile noastre sociale —
nivelate sub raportul culturii — izvoarele sentimen-
talitii i ale imaginaiei. Ea a stimulat, în a doua
jumtate a veacului al XVIII-lea, traducerile din
literaturile strine i, împreun cu acestea, a pregtit
sufletul românesc pentru acceptarea preromantis-
mului i a romantismului francez.

Cînd, spre sfîritul veacului al XVIII-lea i
începutul celui de-al XlX-lea, straturile societii
noastre încep s se diferenieze sub raportul culturii,

crile poporului rmîn, mai departe, aproape singura

lectur a pturii rneti. Citite i rscitite veacuri
de-a rîndul, ele au lsat urme adînci în tradiiile

poporului nostru, în creaiile lui literare, în bocete,
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în descîntece, în colinde, în oraii de nunt, în basme,
în snoave — i mai departe chiar: în arta religioas
i în cea poporan. Zugravii, chemai s împodobeasc
zidurile mnstirilor i bisericilor i s coloreze

icoanele, au introdus între scenele biblice i hagio-
grafice, fie din proprie iniiativ, fie dup modele
strine, elemente împrumutate din legendele apo-
crife, din viziunile apocaliptice, din romanele popu-
lare chiar. Cu materialul puin ce ne-a stat la înde-

mîn am putut constata c pretutindeni, pe zidurile

din afara i din tinda mnstirilor i a bisericilor de
sat, pe icoanele pstrate în vechile case boiereti,

pe troiele ridicate la rspîntia drumurilor de ar,
arta veche româneasc st sub influena puternic a

ciclului de legende apocrife i al celor populare.
Oricîte cunotine tehnice ar avea cineva, oricît

sim al culorilor i al perspectivei, nu va pricepe

niciodat nimic din sensul intim al scenelor zugr-
vite, din mentalitatea celui care a lucrat, dac
nu cunoate i literatura care a inspirat aceast
art.

Materialele pe care le dau la lumin azi culeg-
torii de folclor învedereaz îndeajuns, dup cum
s-a vzut mai sus, cît de intim s-au contopit elemen-
tele venite prin tradiia scris cu cele pstrate prin
tradiia oral. Acolo unde nu te atepi, gseti în

straturile de material folcloric, transmis pe cale

oral, filoane din literatura scris.

Motive i concepii din literatura scris triesc
deci, astzi, în sufletul popular, în folclorul i în arta

pturii rneti.
Un aspect, nu mai puin interesant, al crilor

populare din veacul al XVIII-lea ni-1 înfieaz i
limba lor. Se tie c în epoca influenei fanariote,

limba noastr literar, npdit de numeroase infil-

traii greceti i turceti, s-a abtut de la matca pe
care i-o creaser vldicii crturari ai veacurilor ante-

rioare i marii boieri cronicari. Prin alaiurile de
boieri care se vînturau pe ling înalta Poart, prin

tineretul care-i fcuse studiile pe rmurile Bosfo-
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rului, prin negutorii greci i turci, stabilii în

rile noastre, elemente lexicale orientale ptrun-
seser în limb, înainte chiar de epoca fanariot. In

Alexandria, tradus dup toate probabilitile în

Ardeal, pe la jumtatea veacului al XVI-lea, se

gsesc, dup cum am artat în alt parte *, i vreo

15 elemente turceti, unele aflate în prototipul

sîrbesc dup care s-a fcut traducerea româneasc,
altele intrate în graiul ardelean din limba ungar
sau sîrb, ori din Banatul aflat atunci sub stpînire

turceasc. în Moldova, la Grigore Ureche, ineanu
abia a gsit vreo 20 de cuvinte de origine turceasc;

la Miron Costin recolta a fost ceva mai bogat,
înscunarea domnilor fanarioi în principatele noastre

deschide larg zgazurile pentru influena oriental

asupra limbii noastre literare. La Neculce, care-i

scrie cronica în primele decenii ale domniilor fana-

riote, numrul turcismelor este simitor. Dup el,

« curentul oriental — spune ineanu — începe s se

reverse în largi pîraie la Cantemir i Gheorgachi

logoftul i amenin s potopeasc limba la V-
crescu si Beldiman » (ineanu, Influena oriental,

I, CXLIX — CCL). Chiar în traducerile de la sfîr-

itul veacului al XVIII-lea, ca de exemplu în tradu-

cerea operei lui Voltaire Istoria lui Carol al Xll-lea,

turcisme ca: edec (cai de edecuri, de pot), cauc,

ciambur, fetfal, hadîmb, maden, nagarale, nazar,

tabie, urdie .a. vieuiesc în bun vecintate cu gre-

cisme ca: a afanisi, a afierosi, apraxie, crasis, diastim,

diadokie, epistimie, filonickie, ipochimen, ipolipsis,

peristasis. Iar alturi de acestea, printr-un curios

capriciu al soartei, se întîlnesc i cîteva neologisme

romanice intrate, unele prin limba greac, altele prin

otirile de ocupaie ruseasc ori austriac precum:
anteesor, agkent, bagneturi (baionete), comandarisi,

corespondenie, curiozitâ, novtale, enteres, reghiment,

1 Alexandria în literatura româneasc. Noui contribuii,

1922, pp. 65—67.
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sarjant, parol, paport, rezidenie, eremonie .a. 1
.

Ba pîn i în începuturile literare ale lui Costche
Negr'uzzi, creatorul nuvelei istorice în literatura

noastr, elementele greceti i turceti sunt covîr-

itoare. Iat, de pild, în Memnon al lui Voltaire,

tradus de el în versuri, în 1823, la vîrsta de 16 ani,

dup versiunea greceasc a lui Evghenie Vulgaris 2
,

pe o singur pagin de 14 versuri, gsim grecisme i
turcisme ca: sofa, prothimie, evgkenist, prochimen.

Limba literar din epoca fanariot este astfel o

limb împestriat cu elemente orientale, neîne-
leas nu numai de masele adinei ale poporului, dar
i de crturarii de azi, care pentru a o descifra au
nevoie de dicionare turceti i greceti.

Cu totul diferit de aceasta este limba scrierilor

apocrife i a crilor populare. Crturarii ieii din

ptura poporului, luîndu-i sarcina de a traduce i
prelucra pentru gustul mulimii, au folosit în opera
lor limba curat i vie a poporului, ferita în bun
parte de valul grecismelor i al turcismelor.

Pentru a învedera aceasta, vom da aci cîteva

exemple culese la întîmplare. Iat bunoar un
fragment din Istoria Troadei, dup manuscriptul
2183 al Academiei Române (f. 106 v.), copiat în

anul 1766, de Ion Grmtic sin popii Mirii, din satul

Brbteti (Gorj sau Vîlcea), fragment în care se

povestete cursa întinsa de Naul otirilor greceti,

la întoarcerea de la asediul Troiei:

« Atuncea socotir cu acest chip de vicleug asupra lor,

ca s-i piiarz pre dînii, c trebuia grecii, întoreîndu-s la

<ca>sele sale, prin împria lui Naul s treac. i pentru
acasta prin întunecatele nopi, aproape de petroii muni
ai locurilor iui, pentru înelciune, au poruncit s aprinz
focuri mari, ca s poat înela pre greci, întru întune>ecul

1 Vezi mai pe larg studiul d-rei Olga Cosco, Primele
cri franceze traduse în românete, în Cercetri literare, publi-

cate de N. Cartojan, I, 1934, pp. 110—113.
2 N. Camariano, Primele încercri literare ale lui C. Ne-

gruzzi. . . (Institutul de ist. lit. i folclor condus de D. Cara-
costea), Bucureti, 1935, p. 22.
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nopii prîndu-li-s a fi acolo limanuri de odihn i vor

pleca acolo corbiile sale fr de toat grija i acolo vor pieri

de istov, precum au i fost, c mai mult de doao sute de co-

rbii cu oameni cu tot s-au înecat, iar celelalte ce urma lor,

auzind la acest loc prpâdeniia ce era înainte, departe de

la acel loc abtîndu-s, au fugit, întru care era împratul
Agamemnon i Menelau i Diomid, i de sfîrîmarea cor-

biilor i de cumplita înecare au izbvit, i la împriile sale

cu bun întregime au ajuns.»

Iat acum i un portret, al Medeei, din acelai

roman (f. 3 v.—4): , t ,.

. « Aceast fiic a împratului, anume Medeia, era foarte

frumoas, care din pruncia a s nevoise în toate învturile
ceale slobozi: învas msura pmîntului i astrologhiia i
alte maetrii, ca s cunoasc cele viitoare care, cu puterea

yrjilor i cu a farmecelor, lumina o întorcea întru întunerec,

i îndat scotea vînturi i fulgere i tunete i înfricoate

cutremuri de pmînt. Iar rîurile apelor care mergea peste

locuri strîmbe, le întorcea de curgea înapoi; vara scutura

frunzele pomilor i iarna, pre ger, fcea pomii de înfloria

i rodia; pre oamenii cei tineri îi fcea btrîni, iar pre cei

btrîni îi fcea tineri. »

Imberie i Margarona nu estej de sigur, o tradu-

cere izbutit. Autorul nu era un crturar de seam,
dar cu toate acestea fraza lui e cursiv i limba

curat, dup cum se poate vedea i din acest mic

pasagiu

:

« i. . . porunci înfrîcoatu împrat ca s trîmbieze

cu toate surlile în ara lui, ca s s strîng toi voinicii ca s
s bat cu suliele i care va birui, cucoana lui îi va da-o.

i auzir toi voinicii i vitejii i s adunar toi la împratu
i s fi vzut voinici frumoi din toat lumea, cuconi de

domni!... i Margarona, luminat, strlucia ca soarele, i
sta în fereastr, i avea un inel în deget de zamfir verde. »

Am spus mai sus c romanul lui Iliodor nu este

nici el o traducere bun, fiindc autorul nu gsea
totdeauna în limba român termenii corespunztori.

Cu toate acestea, iat i în acest roman cum este

povestit scena în care piraii egipteni, iscodind

de pe vîrfurile munilor gurile Nilului, zresc la mal

cadavre însîngerate, alturi de rmiele unui osp
bogat (ms. 5046 B.A.R.):

477



«Cînd zio<a> zimbie i soarele cu totul lumina vîrfurile
munilor, brbai cu arme tîlhreti, ivindu-s din munte
(carile s înal ctr eirea Nilului i catr gura ce s numete
Eracliu) i puin apropiindu-s, petrece cu ochii lor mare
ce era supt munte. i întîi slobozind videre preste luciu,
fiindc nici o corabie nu s veste lor spre vînat tîlhresc, s
pogoria cu privirea la rmurile mrii celii de aproape, unde
aceste s-au vzut: O corabie sta legat de funii, care era
lipsit de cei ce cltoresc i plin de povar — i aceasta
putea s o smluiasc i cei de departe, cci povara fiind
pîn la al treilea brîu al corbiei, îngreoia apa. Iar rmurile
avea toate prile lor pline de trupuri junghiiate de curind*
din carea unile s vedea moarte, cu desvîrit pierzare, iar
altele abia vii i altele înc micîndu-s i vzînd cum c
atuncea de curînd contenis rzboiul, îns seamnile ce s
vedea nu era numai seamne de rzboiu curat, ci s amesteca
i cumplite rmiuri de veselie nu norocit. . . Era mease
pline de bucate i altele în mînile celor ce zcea la pmînt,
care unora le-au fostu în loc de arme la rzboiu ce fr de
gtire s începus, iar altele ascundea pre alii ce s-au supus,
dup cum s socotea.

»

Cred c exemplele aduse sunt suficiente; publi-
carea textelor, pe care dorim sa o punem acum la
cale, va fi concludent. [Prin aceste cri populare
s-a pstrat, ca i prin textele bisericeti, limba curat
a veacurilor precedente, apropiat de limba vorbit
a poporului.

Eminescu, cu geniala lui intuiie, în cutarea
formelor de « limb veche i îneleapt », a simit
c în aceste texte de literatur poporan trebuiete
cutat limba literar a secolului al XVIII-leai Din
cele 61 de manuscripte pe care d-1 GasterteFsTavut
la îndemîn cînd a început, în 1883, studiul su
de sintez despre Literatura popular român, cîteva
din cele mai interesante erau din colecia lui M. Emi-
nescu, precum: Varlaam i Ioasaf într-o copie din
1814; dou msse. din Aethiopica lui Iliodor; un
Erotocrit într-o copie din 1812; un hronograf din
1757 sau 1760; cel mai vechi manuscript din Minu-
nile Maicii Domnului; Viaa i minunile preacu-
viosului printelui nostru Vasilie cel Nou din 1742;
Cuvînt pentru viitoarea giudecat i pentru sfîritul
lumii din 1815; Descoperirea sfintei i dumnezeietei
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liturghii într-un ms. de la sfîritul sec. al XVIlI-lea;

Scrisoare de învtur prea cuvioilor i de Dumnezâu
purttorilor prini c-au vieuit la pustie, din 1692.

Asupra legturilor cu Eminescu, d-1 Gaster, într-o

scrisoare din 11 ianuarie 1934, a binevoit s ne

transmit cîteva informaiuni preioase, din care

îmi iau voie a transcrie aci partea care privete

interesul lui Eminescu pentru literatura popular
scris. Marele poet locuia atunci într-un « hotel sau

han » peste drum de grdina episcopiei (azi Ateneul

Român). D-1 M. Gaster îl gsea pe la ora 10, îmbrcat
în halat, pregtindu-i cafeaua.

« El care sttea întotdeauna — scrie textual d. Gaster —
ca i cum ar fi visînd i urma cu ochii gînduri îndeprtate,

vorbind alene cum îi era obiceiul, îmi spunea: „Hai s vedem
ce scrie". Dup ce începeam s citesc, el parc îi venea din

nou în fire i asculta cu un viu interes. Cînd îi plcea vreo

fraz îmi spunea: „Ia mai citete o dat, c tare îmi place!"

sau „tii c zice bine!" i din cînd în cînd lua cîte o fiuic
de pe mas i copia sau o fraz sau un cuvînt care-i plcea
mai mult. Nu m îndoiesc c pe urm a fi putut uor s le

gsesc în poeziile sau scrierile lui. El avea obiceiul de a copia

des ceea ce a scris odat i a tot schimba i netezi cuvintele

i nu am nici o îndoial c frumuseea limbii sale se dato-

rete citirii textelor vechi, pe care se vede c el le citise

odinioar. »

Din lectura textelor vechi a luat Eminescu

cuvinte i forme arhaice de limb, dintre care unele

triesc i azi în limba poporului i care se îmbina

admirabil în urzeala versurilor sale. Cuvinte ca limb
cu înelesul de neam; «Un sultan dintre aceia ce

domnia peste vreo limb»; carte cu înelesul de

scrisoare; «Sta zîmbind de-o amintire pe genunchi

scriind o carte»; izvoade; «In izvoadele btrîne pe

eroi mai pot s caut»; stihuri; « Beldiman vestind

în stihuri de rzboiul inimic » .a., sau forme verbale

vechi ca: « Din clipa în care ne vâzum »; « Prea c
printre nouri s-a fost deschis o poart », precum i
citate din texte (îndreptarea legii, Cronica lui Moxa
etc.) dovedesc cît îi erau de familiare literatura i
limba veche.
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9. Pildele Iu Isopi cu toate jiganiile.

Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 1867,

foaie de titlu.
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10. Scen din Erolocritul

— împratul invit la osp pe muzicani
Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 3514,

ilustrat de Petrache logoftul.
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11. Scena din Erolocritul
— Erotocrit i Polidor

atacai de garda împratului —
Bibi. Acad! Rom., ms. rom. nr. 3514.



12. Scen din Erotocritul.

Lupta grecilor cu vlahii.

Bibi. Acad. Horn., ms. rom. nr. 3514.
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13. Scen din Erotocritul.

Erotocrit i Aretusa
primind binecuvînlarea printeasc.

Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 3514,



14. Istoria lui Filerot i Antusa.
Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 4766,

15. Elhiopica.
Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 4837.
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CRILE POPULARE -
ÎNCERCARE DE DEFINIRE STRUCTURAL

Definirea crilor populare presupune conver-
gena mai multor criterii. Primul i cel mai uzitat
este criteriul circulaiei. Acest criteriu nu este spe-
cific crilor populare, nu poate fi decît un auxiliar
în determinarea structurii lor; el este rezultatul
apartenenei unei cri la domeniul crilor popu-
lare, iar nu criteriul de definire al acestei aparte-
nene^ Circulaia crilor populare poate fi studiat
cu mijloacele sociologiei literaturii. Materialul faptic
îl constituie însemnrile de carte, însemnrile copi-
tilor, atestarea prezenei unei cri în diferite biblio-
teci, iar pentru perioada mai tîrzie din jurul lui

1800, eventualele stabiliri ale tirajelor. Rezultatele
studiului pot defini rolul i funcia acestor cri
în diferite epoci i în diverse medii sociale, dar nu
pot determina diferena dintre opera de autor, opera
cu autor fictiv etc, categorii incluse crilor popu-
lare tocmai pe baza criteriului circulaiei! Romanul
eroic, romanul de aventuri, romanul erotic nu circul
pe cale oral în integritatea lor 1

; iar circulaia oral
independent a unor elemente unitare nu poate fi

luat în consideraie din punct de vedere statistic,

pentru c nu vom ti niciodat de cîte ori s-a recitat
sau ba o anumit fabul sau un pasaj de sine stttor,
sau de cîte ori a fost rostit un proverb. Urmele
circulaiei trebuie cutate în schimbrile din planul
formal.

1 I. C. Ghiimia i Dan Simonescu, în Studiul introductiv
la Crile populare în literatura româneasc, Bucureti, Edi-
tura pentru literatur, 1963, p. XVI, admit c „numai nara-\
iuni i rezumate din crile populare au avut printre rani
o circulaie oral".
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Descendena sau ascendena crilor populare

prin pturile sociale este greu de probat în cazul

unor clase sociale « nivelate prin lips de cultur »
1

.

Dac teoria descinderii crilor populare din pturile

^îalte spre clasele de jos i a infiltrrii acestor cri
în folclor nu este dovedit (majoritatea copitilor i
traductorilor de cri populare sînt dieci, clugri,

ba chiar copii în cas, ucenici de prvlie 2 etc.

;

traducerea romanului Varlaam i Ioasaf de ctre

Udrite Nsturel, atestarea, în B.A.R. 2183, a unui

alt manuscris, tradus de. . . sau în posesia lui Ioan,

protopop la mnstirea Bodescului, sînt cazuri izo-

late), în schimb este vdit c perceperea caracterului

de ficiune al acestor cri survine mai întîi între

oamenii cultivai, care puteau avea cunotin de

izvoarele istorice exacte asupra unor fapte i perso-

naje din crile populare/ E drept îns s ne întrebm

dac din mrturiile citate de obicei (Miron Gostin 3
,

stolnicul Constantin Cantacuzino) reiese i perceperea

caracterului de ficiune artistic pe care l-ar avea

aceste cri. Vdit c nu. De altminteri ar trebui

s extindem întrebarea asupra întregii noastre lite-

raturi vechi, i studiul sociologic ar avea de urmrit

epoca în care 'se impune contiina ficiunii artistice,

pentru c ea echivaleaz cu intenia scriitoriceasc.

Intrarea în universul ficiunii este marcat în basmul

popular prin formule stereotipe; crile populare,

prin titluri i ton, mrturisesc dimpotriv intenia

de a inspira' încredere, de a prea adevrate (unele

chiar sînt mai mult decît s-a crezut) 4
. CaracteruL

1 Prerea lui Hasdeu, în Ochire asupra crilor poporane

— Cuvente den bâtrîni, Leipzig, Bucureti, II, 1879— 1880,

p. XXII; v. i p. XVIII.
2 G. Strempel, Copiti de manuscrise româneti pînâ la

1800, Bucureti, Editura Academiei, 1959, passim, precum

si Catalogul manuscriselor româneti, voi. I— IV.
3 Miron Gostin, Opere, Bucureti, Editura de stat pentru

literatur i art, 1958, p. 89.
4 I. C. Chitimia i Dan Simonescu, op. cit., p. All,

nota 1.
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crilor populare, aa cum apare precizat în secolul
al XVIII-lea în numeroase predoslovii, este: « eticesc

i de zbav »
1

. Eticesc va s însemne c instrucia,
era îndreptat în primul rînd spre educaia moral
a individului, dar aceasta nu înseamn c se reducea.
la atît. Crile populare ar putea fi clasificate cu
destul uurin dup ramura tiinei (ulterior dis-

tinct) pe care, la acea epoc, o înlocuiesc: zoologia— Bestiariile, Fiziologul; mineralogia— Lapidariile;
istoria— hronografele, romanele pseudo-istorice ; geo-
grafia— cosmografiile etc. Pentru a fi mai verosi-
mile, unele cri populare sînt atribuite unor autori
fictivi (Gromovnicul lui Iraclie împrat) 2

. Urmrind o
problem— crile populare— , stabilite prin enume-
rare, iar nu definite structural— studiul circulaiei
crilor populare consider, în fapt, evoluia istoric
a mentalitii diverseTor~e^d^î~raportat^la aceste
cri. în direcia aceasta s-au orientat, la noi, studiile

lui N. Iorga 3
. Acesta este i scopul (singurul mrtu-

risit de N. Cartopm^hr-feeonioa prefa—a—Grtior
popularê ln literatur româneasc)~i~cer^tBni în>

domenîuT crilor prjpuiHreT Dac orientarea gene-
ral spre studiul epocilor de cultur, cu consecinele
lor asupra traducerilor dintr-o limb sau alta a
crilor populare, este vizibil în structurarea celor

dou volume ale lucrrii lui Cartojan, în alctuirea
?

1 Al. Duu ia în considerare crile « desfttoare sau?
de zbav» în cap. I (pp. 23—65) al'crii sale Coordonate-
ale culturii româneti în secolul XVIII, Bucureti, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1968, iar cele-

eticeti fac obiectul lucrrii Crile de înelepciune în cultura
român, Bucureti, Editura Academiei, 1972.

2 B. P. Hasdeu, op. cit., p. XXXI.
3 Mai ales Faze sufleteti i cri reprezentative la Români

cu special privire la legturile « Alexandriei 9 cu Mihaiw.
Viteazul, în Analele Academiei Române, Mem. sect. ist., seriai

II, t. XXXVII.
4

« textele poporane constituie pentru noi preioase- ,

documente culturale, prin mijlocul crora putem ptrunde \

i înelege mentalitatea generaiilor disprute », în Prefa J
la voi. I — Epoca influenei sud-slave, Bucureti, Editura
Casei coalelor, 1929, p. V.
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fiecrui capitol exist anumite criterii de organizare

care atest o preocupare anumit pentru studiul

formelor. Altfel, autorul nu teoretizeaz prea mult
în jurul problemei. Stadiul cercetrilor impunea, în

Simul rînd, strîngerea i ordonarea cronologic a
Lui material foarte bogat.

Definindu-1 lapidar pe Cartojan « un savant

eminent »
1

, Clinescu rezuma fiziologia insului

abstras de preocuprile mrunte ale vieii cotidiene,

dedicat unor probleme prea puin cunoscute publi-

cului larg 2
. Valabil ar fi aceast descifrare a sub-

textului propoziiei lui Clinescu, dac n-ar exista

i acel revers al « activitii savante », i anume (

-convingerea lui Cartojan c face o oper naional J
foarte necesar i ca, pentru buna ducere la sfîrit

-a dificilei întreprinderi, e nevoie a crea i coal în

cercetare. i într-adevr, de o mare importan a

fost aplecarea lui Cartojan asupra domeniului car- i

ilor populare i, mai larg, al istoriei literaturii /

române vechi, pentru c a obinuit un mare numr/
de cercettori 3 cu studiul serios i prob al mânu- V
•scriselor, ediiilor, izvoarelor externe, cu problemele 1

filologice, cu criteriile de datare i de stabilire a \

filiaiei textelor. în aceast direcie, opera lui )

Cartojan — Crile populare în literatura româneasc J

— exceleaz. Lucrarea duce în circuitul interna- y<
ional multitudinea de variante i de probleme spe-

cifice circulaiei crilor populare pe sol românesc,

oferind totodat istoricului literaturii române un

1
Gr. Clinescu, Istoria literaturii române de la origini

pîn în prezent, Fundaia pentru literatur i art, Bucu-
reti, 1941, p. 831.

2 în acest sens concord a-1 prezenta i doua evocri,

a lui Dan Simonescu — iV. Cartojan (1883—1944), în Revista

istoric român, LV, din 1945 i a lui I. C. Chiimia —
iV. Cartojan, în Revista de istorie i teorie literar, nr. 3, 1966.

3 în cadrul Seminarului de istorie a literaturii române
vechi i la revista acestui Seminar — Cercetri literare —
colaborau: Ariadna Gamariano, I. C. Chiimia, Al. Ciornescu,
Emil Turdeanu, Dan Simonescu .a. v. — I. C. Chiimia, art.

cit., p. 473.
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material vast, altminteri greu accesibil, un material
de date i fapte care numai în cazuri rare mai are-

nevoie de a fi controlat.

Cum urmrete în studiul crilor populare leg-
tura acestora cu folclorul, Cartojan are în vedere-
elementele care intr în circulaia oral, în reprezen-
trile iconografice etc. Legtura crilor populare
cu folclorul este generat, dup distincia pe care o
fcea Hasdeu \ de caracterul poporan al acestor cri,
caracter care, subiacent, slujete i el la definirea
categoriei crilor populare.

Acest criteriu, în msura în care, legat de cel al
circulaiei, are finalitatea emiterii unor consideraii
de psihologie social, folosete iari crile populare
ca simplu instrument de investigaie. Caracterul
poporan include îns dou laturi: cea de mai sus,

referitoare Ia sociologia gnstnhiLKtArar ai a recep-
trii; alta, considerînd materia crilor popnlarp r.a

o premis a adoptrii lor. Materia aceasta, avînd
iniial sorginte folcloric, permite poporului a se

recunoate într-însa, de unde larga rspîndire a
crilor populare, formate din elemente cunoscute
în genere 2

; tot de aci i perenitatea acestor cri.
Cum îns crile populare nu se traduc doar, ci -se
transfp£nijie la o epoc la alta^i dp la im popor
la altul, este mai greu de spus ce anume permite

1 B. P. Hasdeu, op. cit., p. XXII.
2 M. Gaster, Literatura popular român, Bucureti,

Editura Ig. Haimann, 1883, p. 145 (despre Zadig):
«Aceast carte, dei însi în forma în care se afl astzi
nu este deloc popular, totui are toate elementele pentru
a deveni popular, cci se compune din poveti i istorii
foarte cunoscute i foarte rspîndite. » M. Ciobanu* în Pre-
fa la Viaa lui Bertoldo, Cri populare, Bucureti, Editura
pentru literatur, B.P.T., 1968, p. XX: «Considerm ci
lectorul a aflat în crile populare confirmarea tiprit j
unui fond anecdotic dinainte cunoscut, în forme mai mult
sau mai puin deprtate textului ». Aceste opinii privitoare
la cunoaterea elementelor formative ale crilor populare.
Pentru originea folcloric a acestor elemente v. — I. C. Chi-
imia, Probleme de baz ale literaturii române vechi, Bucureti,
Editura Academiei, 1972, pp. 351— 353.
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identificarea perenitii unei cri. Studiile care

descopr originalul (form primar?) unei povestiri

sau al unui episod pleac de la anumite similitudini

ie
anecdot. Urmrirea unui jnotiv epic în folclor,

I crile populare i în literatura culta—poate

remarca, i poate demonstra chiar
T
depen^enaL-mifii

lucrri faj£Jieo alta. Exist îns dificulti în defi-

nirea unitilor epice. Unul dintre cele mai rspîn-

dite sensuri în care este luat motivul literar este

acela de nucleu epic foarte redus, un fel de ultim
de-compunere a materialului epic. Este vdit îns
imposibilitatea limitrii sigure a motivului astfel

definit fa de tem, sau, mai degrab fa de teme,

comparatitii acordînd celor doi termeni, de multe

ori, valori sinonime.

Care sînt îns limitele de-compunerii epicului i
unde devine fragmentul epic irecognoscibil, în cîte

motive sau trsturi fundamentale se împarte o

tem etc, nu se poate preciza.

Importante sînt— privind de ast dat lucrurile

din perspectiva teoriei literare în genere i nu din

aceea a comparatismului — doua caracteristici luate

mai puin în seam ale motivului: caracterul su
mobil (etimologic derivat de la'mom? — movere) i
repetabilitate .

ga ^ggt.P dou caracteristici, comune
i aplicrii termenului în celelalte arte (în artele

decorative, unde înseamn ornament liniar repetat,

în muzic, unde asigur unitatea unei opere prin

repetarea combinaiei armonice, ritmice etc), îndrep-

tesc, într-o urmrire diacronic, realizarea unei

viziuni evolutive a epocilor i curentelor literare.

Un motiv literar predilect într-o anumit epoc
poate permite consideraii asupra fizionomiei acestei

epoci; modalitatea de a trata îns într-o epoc un

motiv care revine persistent în întreaga istorie a

literaturii poate permite i o definire a trsturilor

epocii prin raport cu celelalte. Astfel, în clasicism,

un motiv ar aprea cu o puternic latura moral
i moralizatoare, în romantism ar fi liat direct perso-

nalitii artistului care-i infuzeaz o puternic not
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subiectiv, în epocile manieriste linia motivului ar

fi încrcat de o ornamentaie excesiv etc. (consi-

deraiile acestea privesc, în trsturile extrem de

generale, o posibil urmrire a unui motiv care

traverseaz mai multe curente).

Urmrirea sincronic a unui motiv în literaturile \

naionale permite consideraii etnopsihologice. y*

Dreapta aezare a motivului literar este în cadrul

unei cri, pentru c în funcie de structura acesteia

nucleul epic îi dobîndete exacta valoare. i trebuie

remarcat c principala caracteristic a crilor popu-
lare este tocmai alctuirea lor lax, care permite

nucleelor epice, indiferent de dimensiunea lor (pro-

verb, parabol, pild, fabul, episod), s aib o

existen independent. Atît perenitatea, cît i &.

mobilitatea crilor populare deriv din caracteris-

ticile lor formale. Personajele sînt tipuri literare -^
(caracterele complexe, sondajul psihologic asupra

firilor indecise lipsesc) în jurul crora se coaguleaz ^
situaii-tip. Elementele care intr în structura cr-
ilor populare pot diferi dup epoc i ar, ^ciiema

epic asigur esena: relaia de un anumit tip între

termeni.
Sr.hmna—il^mimfite tipul de relaie care jpoate

exista între elementele unei cri i care rmîne
identic atunc i cînd elementele sînt înlocuite prin

altele similare (din aceeai clas), în funcie de men-
talitatea "epocii su de terenul etnic; structura

denumete schema realizat prin elemente specifice

unui monîe^k-ai^e^lutieî, in aa fel încît acestea s
fie concordante cu compoziia i viziunea general

a operei.

Ca st.rnp.t.nrlj rnriln pnpiilflrp «*"*- HpgrJiigP i
mobile, ca tip de relaii ele ilustreaz schemele

eseniale _
x

Diferitele nivele ale operei asupra crora acio-

neaz traducerile, transformrile, contaminrile, pre-

lucrrile atest în cazul crilor populare o mobi-

litate deosebit. ^^
487



f

La nivelul
.
lexical, crile populare su£âr_jnai

uor penetraia termenului din limba popular sau
a termenuluidlecal, dei uneori acioneaz asupra
copistului tendina copierii ne vatiitm^ imprimat
de scrisul religios^ în privina vocabularului mai
i]g,ereseaz valoarea^-eon- pe care o pot dobîndi
crile populjir_e__^mtru literatura actual, atît în
primenirea vjp.cabuîrulri uuelio (vocabular a~ crui
nutrire din_lexicul arhaic_eje. vizibil, ca i pro-
pensia_spre^cuvmtul cu etimoîTsIv, mai vag, mai
net opus stilului tiinific), cit i în folosirea cu
valoare stilistic a arhaismului. Aceast valoare este
nou pentru c folosirea arhaismului de ctre scriitori

(în literatura actual Eugen Barbu, Ion Gheorghe)
este intenionat, pe cînd in crile pAp^^o fjrvin-
teîe, "devenjemaLîn urm arhaisme, erau_curente.
Altfel spus, gsim acum valori expresive acolo unde
era doar Intenie tranzitiv. Calcul lingvistic,
influena sintacticii limbii din care se traduce au
importan în studiul crilor populare numai în
msura în care pot prilejui identificarea filiaiei

unui text. In rest, acestea relev aceleai caracte-
ristici observate la nivelul vocabularului.

Locuiunea, prin sîmburele epic pe care îl poate
conine, prin raportarea la situaia care a generata,
ocup o treapt intermediar (între fenomenul pur
lingvistic i cel stilistic). Ea poate fi pus în legtur
cu un context genetic \ poate, de altfel în aceeai
msur ca i cuvîntul, s aib o istorie proprie.
De asemenea, locuiunea poate porni de la un pro-
verb (ex.: «a o lua la sntoasa»). Locuiunea
dobîndete sensuri diferite în funcie de context,
înelesul deplin fiind relevat de relaia cu un alt

element (compar: «Iar odînoar un' slujitor s-au
înlat de-aa fcut sil unii muierii de i-au luat o

1 P. Ruxndoiu, Aspectul metaforic al proverbelor, în
Studii de poetic i stilistic, Bucureti, Editura Academiei,
1966, pp. 94-113.

gin cu sila »
x i « . . . Iuliia, fata lui Amulie caria

o au fostu prinsu un om cu sila. i cum i-au fcut

sil, cum au i purces gria cu doi cuconi deodat »
2

;

aci opereaz i interdicia tabuistic). Locuiunile

intereseaz în studiul mijloacelor stilistice în msura
în care pot fi relaionate cu proverbele i în msura
în care pot mrturisi un « indice de refracie » spe-

cific în preluarea temelor literare generale. Ele nu

sînt specifice domeniului crilor populare, dar

abund în special în aceste cri.
Caracteristici ale locuiunii, dar o legtur mai

strîns cu proverbul, prin referirea la o situaie

epica iniial i prin caracterul mai autonom, are

zictoarea. Mai sec definit: ea este un termen

dintr-o construcie binar deschis i se afl într-un

raport de complementaritate cu contextul.

^ Proverbul, maxima, parabola pot s apar izolat

de context, dar acest context este bnuit. încercînd

s determine caracteristica general a proverbelor

i aspectul lor metaforic, Pavel Ruxndoiu, în

lucrarea citat mai sus, enumera urmtoarele cate-

gorii incluse în clasa proverbelor: « Caracterul extrem

de eterogen, din punct de vedere etnic i genetic,

al proverbelor duce la o mare varietate structural,

ale crei trsturi generale i limitative sînt greu de

precizat. Cercettorul este obligat s includ în

aceeai categorie vechi sentine populare, poante

sau replici desprinse dintr-o snoav, formule mora-

lizatoare în spatele crora bnuim o fabula, versuri

izolate de contextul lor poetic, vorbe memorabile

ale unui personaj istoric, maxime biblice, parabole

orientale contrase într-o fraz etc. i s le intuiasc

anumite caracteristici comune

»

3
. Se observ din

aceast enumerare caracterul relaional pe care îî

au toate formele numite, rolul lor apropiat de cel

1 I. C. Chitimia si Dan Simonescu, op. cit., voi. II,

p. 262 (hronogrâf-ms. B.A.R. 4793 - f. 273 v.).

2 ibidem, p. 245 (este reprodus hronograf, ms. B.A.R.
86 - f. 128}.

3 P. Ruxndoiu, art. cit., p. 95.
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pe care îl are^ainecdoca (aceasta atît în raport cu
contextul genetic, cît i cu contextele de aplicare,

pentru a pstra terminologia autorului citat), x

Contextul genetic poate fi uneori lmurit, el are

o legend 2
; cel mai adesea el este îns presupus.

Rezultatul aplicrii proverbului este stabilirea unei
comparaii între planul narativ care 1-a generat i
planul narativ la care se aplic. în cazul existenei
planului narativ genetic (fabula i morala sa) sînt

presupuse contextele la care poate fi aplicat morala.
Aceste dou posibiliti principale de aplicare a pro-
verbului definesc caracterul su de element de
relaie.

Prin proverb se stabilete totodat o relaie între

fondul etic comun i exprimarea specific-etnic.

Definind o noiune a fondului etic (nu are impor-
tan dac acest fond etic poate fi localizat prin
compararea proverbelor diferitelor popoare sau dac
îi presupunem o genez policentric) proverbul o

îmbrac lapidar în forme specifice unui popor sau
altuia. De asemenea pot exista pentru aceeai noiune
etic mai multe forme de exprimare. Exprimarea
ideii de injustiie, de pild, presupune necesar o

scar ierarhica ale crei elemente pot diferi (dac
exemplificarea se face cu mijloacele fabulei: lupul
i mielul, leul i iepurele etc.) în raport cu o ierarhie

pe care tradiia popular o consemn. 3 Importanta
este existena ierarhiei i stabilirea unor corespon-

1 ibidem, pp. 99 i 103.
2 Iat una, hazlie, în culegerea de proverbe a lui Ic-r-

dache Golescu « Acum scuip-ne î ne las (mergînd un tînr
cu o tînr la biseric s s cunune, preotul în loc d-ale

cununiilor le citea d-ale botezului i ajungînd la troparul
unde zice i sufl asupra lor, a zis ctre tineri: ,,întoarce-v-i
ca s v suflu" ; tinerii suprîndu-s d prostiia preotului îi

ziser: ,,la halul ce ne-ai adus, scuip-ne î ne las"; î s«^
zice ca o pild ctre cei, ce ne aduc la dzndjduire » — în

ms. B.A.R. 213 — f. 4.
3 S. FI. Marian, Ornitologia poporan român. Cer-

nui, 1883, voi. I, p. 134, legenda: Dup ce i-au ales psrile
împratul . . .
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dente între un animal i o calitate sau un defect

uman (v. exemplificrile din Floarea Darurilor 1
,

trase la rîndul lor din Fiziolog i din fabule esopice,

apoi, pentru universul ierarhizat, Poricologosul, Opsa-

rologosul, sau, pe teren occidental, Lapidariile).

Elementele între care se stabilete corespondena,

precum i cele care formeaz scara ierarhic pot îns

diferi de la un popor la altul, precum pot diferi

tropii, iar nu ideile i procedele.

Apariia proverbului în florilegii marcheaz numai Z.

raportarea la principiul etic; « pura plcere paremio-

logic » e resimit mai în urm, aici deocamdat
rostul e transmiterea « înelepciunii ». Gruparea pro-

verbelor în jurul unui principiu etic le d alt rol

decît atunci cînd ele apar într-un text spre a sublinia

sau rezuma desfurarea aciunii. Gaster ar înelege

prin fond etic ceea ce este cuprins numai în maxi-

mele filosofilor, cci iat cum vede el relaia maxim-
fabul-proverb: «Trecerea de la maxim la proverb

o face fabula, care, precum am vzut, nu este alt-

ceva decît încadrarea unei maxime generale în figura

unei poveti speciale (—- teoria lui Lessing, explicat

in . aceeai' lucrare de M. Gaster — n.n.) i morah-

zaiunea sau învtura cu care se sfîrete fabula

a trecut adesea în gura poporului, ca proverb sau

locuiune proverbial

»

2
. Termenii relaiei exist

îns în fraza de mai sus. Aijderi exist i observarea

unei diferenieri între maxim i proverb, diferen-

iere care ine de caracterul mai plastic al celui din

urm, precum i de permanenta raportare existent

între elementele relaiei exprimate de proverb i o

anumit scar ierarhic a corespondenelor virtu-

ilor i viciilor. Aceasta în timp ce maxima poate i

opera' cu termenii abstraci necesari, stabilind numai/

relaia între termeni. De aici traductibilitatea deplin
/

1 în Floarea Darurilor, cap. XIV — Pcatul nebuniei:

<i înc: Mai bine s te întîmpini cu un leu i cu un urs cînd

le iau puii, decît cu nebunul cînd iaste mînios»... etc.

2 M. Gaster, op. cit., p. 198.
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a maximei. Iat jfe pild, tot în Floarea Darurilor;
«Solomon au zis: „Mai bun iaste înelepiia decît
toate bogiile lumii" » \ dar, pentru a ilustra
aceeai virtute (înelepia), exist i formulri dife-
rite etnic. în traducerile de cri populare un proverb y
este înlocuit atunci cînd traductorul simte o con- ^
strucie nefireasc, iar pentru un traductor con-
strucie nefireasc nu poate fi decît aceea care ine J
de specificul fiecrei limbi 2

. Principiul etic în jurul
cruia se face gruparea proverbelor i maximelor
asigur unitatea capitolelor i constituie liantul
eventualelor aluviuni. Totodat, apariia prover-
belor ca uniti independente fa de un context
epic le mrete polisemia (pentru a defini astfel
numrul mai mare de contexte la care proverbul
se aplic mental în acest caz). Persist îns un anumit
nucleu semantic, relaionat cu ideea etic.

Aceeai schem (corespondena binar de tip
sinecdotic) este manifest i în cazul enigmelor i
ghicitorilor. Acestea constituie, în schema traseului,
momentul probei inteligenei, putînd fi una dintre to
manifestrile luptei (lupta cu monstrul, de pild).
Definiia lor cea mai larg este îns aceea de alegorii
deschise i finite 3

. Ambiguitatea este posibil prin
referirea la multiple serii de relaii de acelai tip.
Cile de realizare a ambiguitii oscileaz' între
maxima generalitate a planului narativ i conver-
gerea tuturor detaliilor planului narativ spre un alt
rspuns decît cel exact. Iniial, în cadrul crilor
de întrebri i rspunsuri (Joca monachorum) pre- ^

1 Pentru înelepie — cap. XIII, în I. C. Chitimia i
Dan Simonescu, op, cit., voi. II, p. 282.

2 V. i I. C. Chitimia, Paremiologie, în Studii i cercetri
de istorie literar i folclor, IX (1960), pp. 461— 484.

3 T. Vianu, Despre stil i art literar, Bucureti, Editura
Tineretului, 1965, p. 107, cu precizarea: «Dei deschise,
deoarece comparaiile care le constituie sînt numai comple-
tabile, dar nu complete, ghicitorile sînt totui comparaii
virtualmente finite, deoarece termenul regsit al comparaiei
completate în cele din urm este o idee sau o impresie bine
constituit. . . »
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domina caracterul enigmistic, pentru ca majoritatea

manuscriselor din secolul al XVIII-lea s certifice

deplasarea spre menirea pedagogic a transmiterii

informaiilor privitoare la biseric i Biblie l
.

Voite sînt ambiguitatea i polisemia în formu-

,

Jrile predictice (cri de ghicit, gromovnice, trepet-

nice, coliadnice, bobi— Roata lui Solomon; unele

dintre acestea cuprind o serie de învturi trase

din Biblie sau din literatura patristic). Dac în

cazul enigmelor i ghicitorilor relaia presupunea un
termen care s rezume exact planul narativ, aici

formularea este conceput în aa fel încît s poat
fi aplicat unui numr cît mai mare de situaii,

eventual chiar contradictorii a
.

Fabula, parabola, pilda se încadreaz acestei

scheme, ele coninînd planul narativ i substratul

alegoric rezumat sau explicitat de moral i tîlcuire.

Desprinzîndu-se din structura crilor populare,

aceste elemente, care pot avea i ele un caracter

unitar, au cptat cel mai adesea circulaie inde-

pendent în folclor sau au intrat în alctuirea altor

cri populare. Ceea ce probeaz faptul c aceste

uniti nu sînt considerate ca atare în mod arbitrar,

ci alctuiesc un nivel reprezentativ în formarea
crilor populare.

La diverse nivele — lexical, parimistic, alegoric

— se observ o structur binar a elementului în

sine, de unde caracteristica de element de relaie

între dou planuri (plan narativ—moral, formulare

predictic— planuri de aplicare) i, totodat, carac-

terul de relativ independen prin raport cu un
plan superior sau cu o schem mai larg.

1 V. Al. Giornescu, întrebri i rspunsuri, în Cercetri
literare, I, 1934, pp. 37— 82.

a Ex.: « Dinu plug partea boilor sntu paile, aa i tu,

oame, din strînsoare* ta î iaste osteneala» sau: «Spre dobi-

toace vei avea parte, numai nu-i va fi îndestulat de snge,
avnd boal îndestulat fr' de vindecare, nu o poi pune
Ia artare» etc. din ms. B.A.R., 1739 — f. 46 p.—v.



Episoadele, parabolele, proverbele care trec dintr-o-

carte popular în alta (din Fiziolog i Alexandrie

l în Floarea Darurilor, din Archirie i Anadan îh

yfiaa lui Esop, altele care sînt comune ciclului

tolomonian i crii lui Archirie i Anadan etc),

(limitele labile dintre episoade, circulaia indepen-

dent (Istoria lui Skinder i Sindipa, Erotocritul i
Fflerot i A nihusa) doA^edesc materia comun i /

structura formal similar a acestor cri. J>

Romanul eroic are în compoziia sa apologuri,

fabule, maxime, proverbe, locuiuni etc. Mai mult,,

el are caracter exemplar. Diferena dintre romanul f

eroic cu caracter exemplar i florilegiu (înelegînd

aci i culegerile de fabule centrate în jurul unui

personaj, proverbele lui Archirie etc.) este numai
în planul formal; amîndou sînt deschise receptrii,

dar sînt de tipuri diferite. Ele ilustreaz cele dou
scheme principale: traseul i cadrul. Aceste d'oi
scheme formale pot Ti opozrttre, complementare sau

subsumate. Aparent, schema traseului este coerci-

tiv pentru c presupune succesiunea episoadelor

într-o ordine necesar. In fapt, aceast schem
apare rareori integral (Alexandria); majoritatea cr-
ilor populare ce pot fi socotite ca uzînd de aceast
schem reprezint un episod sau altul al acesteia,

care, dezvoltat, capt proporiile unei cri. Numai
în acest sens, dac gsim într-o carte dou elemente

(de pild: naterea miraculoas i iniierea) ele

trebuie s se afle într-o succesiune necesar. Mai

evident la crile care cuprind schema integral este

faptul c exist aceast succesiune tocmai pentru

c schema traseului rezum traiectul existenial

(succesiunea este cea cronologic). Cu aceste precau-

iuni luate, putem avansa: în schema traseului^

tipul de relaie între elemente este succesiunea

necesar. In schema cadrului, tipul de relaie este

corespondena binar. Traseul are caracter exemplar
i poate îngloba i el corespondena de tip binar,

dar numai printr-un tip de alegorie interpretativa
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(luînd în considerare planul narativ ca o fabul fr
moral— «De te fabula narratur»).

De asemenea exist coresponden de tip binar

în pildele, proverbele etc. cuprinse în romanele care

ilustreaz schema traseului.

In cadrul schemei traseului pot fi distinse, dup
tipul de personaj, dou modaliti de realizare:

prima i cea mai important este aceea a traseului

eroului! A doua este aceea a traseului personajului

esopic. Prima se apropie deJimj] basmului, a^ doua

de ai snoavelor,degemiLceloj^^
în jurul luîPacal, ceea cese observ lesne, fie i la o

sumar comparare a Vieii lui Bertoldo cu tipul

stabilit pentru ciclul snoavelor despre Pcal de

utila lucrare La typologie bibliographique des faceties

roumaines x
.

Diferena între acesternodahtti^pxnfite de la

momentul mitiatic deosebit i de lalTtîGzarea schemei

mahiei (ui^imuL-^a*-^roba luptei; în al doilea,

proba inteligenei).
i

TipuL personajului esopic, la

care se adaug: Bertoldo, Simplicius, personajul

picaresc, Pcal, Nastratin, Eulenspiegel, percepe

i dp.rmntg_ universul fals (contradicia aparen?
esena). Este un disimulat. Direcia crilor de acest

tip este etic i criticist.

Traseul eroului se ^Prelungete în trîmuMabu-
losului. Gesturiîe~erouhi^ro&eai^irtutea Tvitejia.

Cadrul este fabulos^gesturilearhetipale.

Distinciile se observ cniar i în înfiarea exte-

rioar a celor dou tipuri personajul esopic i sirgi lii

si au un portret quasi-indentic^descrierea eroului

rnprindeTmagmea despre irumosuTfizic cruia i se

adaug agerimea în_lupt.i magnanimitatea. Pildele

referitoare la erou vin s sublinieze tocmai aceste

caliti : « i iar iei un om înainte lui Alexandru i

1 Cornelia Sabina Stroescu, op. cit., I— II, Bucureti,

Editura Academiei, 1969. V. Le cycle de Pcal, nr. 3000,

™l. * .... . . ^
z Esop era « grebnos i malecos, grumazii îi era strimbi

i nasul îi era cîrn-bcîrn, negru la obraz i buzat. .
.
etc»,
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zise: — Miluiate-m, împrate! Alexandru îi dete

o cetate cu inutul ei. El zise: împrate, nu mi s
cade mie sa fiu eu în cetate! Alexandru zise: — Nu
socotesc eu cum i s cade ie, — ci socotesc cum s
cade mie s-i dau! » l

. Uciderea tatlui este în

Alexandria o urmare a oracolului, dar i a voinei
eroului de a împinge limitele Cunoscutului, prin

prob 2
. Un fel de aplicare psihanalitic ar gsi aci

certificate imboldurile expediionare de mai tîrziu

ale lui Alexandru.
Pildele în centrul crora ^e_ afl personajul esopic

trebuie s ilustreze isteimea acestuia. Procedeele ^
cele mai uzitate sîntT afectarea simplitii, crearea \

perplexitii, dovedirea inteligenei. Acest procedeu, *^

comun i în folclorul românesc lui Pcal (a crui'-*

disimulare este formulat mai puin pretenios, mai
laconic i mai exact de locuiunea popular: «a
face pe prostul ») extins ca procedeu de tehnic
literar în romanele i povestirila_.aaxe__uzeaz£L dfî_-

ficity3£a~^s£tiwtoului
(
bunul slbatic, ingenuul) se

caracterizeaz pnn întrebarea voit naiv asupra

unor concepte i fapte, explicarea lor prin procedeul

simulat al cercului mental închis, stabilirea discre-

panei concept-realitate, relevarea unei corespon-

dene ascunse între lucruri. Întregul procedeu ine
de factura enigmei, aa cum este ea definit mai /

sus, ca alegorie deschis i finit.

Bertoldo: « cu capul mare, lungre ca un ou, cu prul rou
:i rtunzat, urduros la ochi i genele pre margini roii. .

.

etc. » (Dup cum se vede, în descrierea untului, invenia
portretistic este neostoit. Portretul eroului nu este atît

de detaliat.)
1 Alexandria, în I. G. Chiimia i Dan Simonescu, op.

cit., voi. I, p. 78.
2 ibidem, p, 16: « Netinav zis: — tiu, de la un fecior

al mieu voiu muri. Alexandru gîndi: „Fecior n-are; vedea-voi

eu, fi-va aceasta? î-1 împins din foior jos. Atunci gri
Netinav: — O, sufletul mieu, Alexandre! Crez, spusu--am
eu, c voiu muri de la un fecior al mieu? i tu-mi eti fecior,

i nimenea n-au tiut, fr numai Olimpiiada. . . i Netinav
muri.

»
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Dincolo de aceste disocieri, o observaie asupra
rolului comun pe care îl au, în raport cu cele dou
tipuri, pildele: acela de a proba o calitate neîndoiel-
nic, intrinseca, dat. In romanul popular eroic,
datum-ul (caracterul* eroic al personajului principal)]
este anunat prin mijloace comune cu cele ale bas-/
mului (naterea miraculoas, comprimarea timpulu)
iniiatic etc). în romanele cuplului erotic datum-xxY)

(_este pasiunea. Nu exist dubiul, deliberarea, naterea
pasiunii. Legtura erotic a eroilor acestor romane
apare spontan, nu exist sondajul psihologic al

strilor incipiente. Peripeiile sînt doar probe ale
iubirii (virtuii, eroismului — respectiv pentru eroin
i erou). Probele sînt: lupta, deghizarea, mal-entendu-
ul, precum i diferite fore ale soartei potrivnice:
pirai, animale monstruoase etc. Combinarea cu^j
cltoria explic lipsa introspeciei. Echilibrul dintre)
romanele de cltorie si cele de sondaj psihologic/
relev inversa proporionalitate a celor doi termeni
(cunoaterea eului prin cunoaterea lumii sau acio-
narea în spiritul maximei antice care certific preva-
lenta cunoaterii de sine asupra cunoaterii lumii).

Comportarea personajelor este previzibil. Elemen-
tele constitutive ale crilor pot fi comune i cunos-
cute, fr ca aceasta s constituie o regul. In
schimb, înlnuirea i deznodmîntul lor trebuie s
fie previzibile. Aceast caracteristic a crilor popu-'S
lare poate fi pus în legtur cu succesul lor. Carac- /
terul previzibil permite adiionarea elementului nou, *

asigurîndu-i acestuia unitatea cu restul crii. Tra-
seul eroului poate cpta noi episoade similare, dac
acestea nu altereaz marca eroului (invincibilitatea

în faa forei adverse). Personajul esopic, avînd de
ilustrat, din schema traseului, proba inteligenei, se

definete prin elemente (enigme, fabule, pildej pro-
verbe) care uzeaz de corespondena între dou
planuri. Cum acest tip de relaie este specific schemei
cadrului, personajul esopic apare în cri populare
în care schema traseului i cea a cadrului sînt comple-
mentare, fie c prile care ilustreaz aceste dou
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scheme sînt distincte: Viaa i pildele lui Esop 1
,

Archirie i Anadan — povestirea i culegerea de

proverbe;' fie c ele se interfereaz: Bertoldo i Ber-

toldino, Eulenspiegel, Nastratin Hogea.

Cele dou scheme pot apare în cadrul aceleiai

cri i subsumate. Romanele orientale (Halima,

Sindipa) realizeaz un joc perpetuu al celor dou
scheme, la diferite nivele (în Sindipa, pentru a

urmri compoziia mai succint din schema traseului

apar: naterea miraculoas, iniierea, lupta— dezba-

terea msituaie-limit; pildele se orînduiesc deci

în cadrul ciclului dezbaterii, fiind antagonice, ca i
în Floarea Da?wtZor-ordonarea virtuilor i a

viciilor; fiecare pild poate conine, la rîndul ei,

fragmentar, schema traseului, în planul narativ—
mai evident în Halima: cltoriile lui Sevah Thala-

sinos etc).

Opozitive sînt cele dou scheme atunci cînd le

înelegem ca dou modaliti diferite de organizare

a unor elemente comune sau cînd le privim în leg-

tura lor cu factorul receptor (predominana eticn

sau pT-pdîlg fvtift spre faboilnsV Realizate în « structuri

semnificative », cele dou scheme se succed întru

influenarea spiritului public : direcia etic rspunde,

epocilor de fortificare a dogmei i de stabilitate

— seinnfflc^i^v^daB^iJMriril Florii Darurilor—
1700; eyaziuneajj^bulosj^
ppnrilnr^^T^lRrgirfi a orizontului geografic, poliie,

fazei de elnergensTa micrilor_social-culturale, în

acest sens este semnificativ data tipririi Alexan^

driei— 1794 2
. Aceast legtur cu factorul receptor

1 Semnificativ în aceast privin este alctuirea Vieii

lui Esop, ca o complinire a pildelor. în compoziia Vieii

lui Esop intr i o parte similar pîn în amnunt cu Archirie

i Anadan. V. I. G. Chiimia, Esopia în circulaie european
i româneasc, în Probleme de baz ale literaturii române vechi,

p. 371.
2 Considerm data tipririi ca relevant pentru obser-

varea legturii dintre spiritul crii i receptarea sa. Pentru

definirea orientrii traducerilor, de la sfîritul sec. al XVIII-
lea i începutul sec. al XlX-lea, v. studiul lui Paul Cornea:
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rmîne înc a fi probat, i studiile sociologice au
un teren fertil la dispoziie 1

,
putîndu-se prea bine

ca legtura presupus mai sus sa fie infirmat. Din
circulaia manuscris este mai greu a desprinde
semnificaii privitoare la grupurile sociale i mentali-
tatea lor, deoarece mare parte din copiile manuscrise
s-au pierdut, iar existena unei copii nu poate fi

atît de semnificativ ca tiprirea unei cri popu->.
lare. Se observ totui c, în condiiile unei circu- )

laii diacronice neîntrerupte a acestor cri, survin
amendamentele epocii prin adugirile copitilor i
cititorilor, adugiri care atest o înelegere a crii
determinat de momentul istoric sau cultural.

Alexandria, de pild, sufer un puternic amenda-
ment etic. Chiar primul manuscris cunoscut al

acestei cri 2 conine o însemnare relevant: « Adec
eu, mult greit i ticlos popa Ion, din sat din Sîn-
petru, scris aceast carte ce s cheam Alixandrie . . .

sa ceteasc i s socotiasc bine ce este împrie
cetii lumi dearte i mîngnoas. . . ».

Mai interesant— urmrind opoziia schemelor —
este faptul c acest amendament putea proveni, pe
teren românesc, din Floarea Darurilor, tradus
înaintea Alexandriei* i unde un capitol întreg, tras

Ce ne dezvluie traducerile de la sfîritul secolului al XVIII-lea
i începutul secolului al XlX-lea, în Originile romantismului

lânesc, Bucureti, Editura Minerva, 1972, pp. 95— 114.
1 N. Iorga, op. cit., p. 546, consider mai ales influena

crilor populare asupra spiritului public: (ele au constituit
wt un model de via pentru atîia dintre ai notri, cari dac
)n-ar fi fost aceste cri în minile lor, dac n-ar' fi aflat mcar
'indirect cuprinsul lor, ar fi fost altfel, ori n-ar fi fost tocmai
ia», — s.a.J.

2 Ms. B.A.R. 3821 — Codex Neagoeanus.
3 Chiar dac nu se pstreaz traducerea pe care N. Smo-

chin i N. N. Smochin (în Biserica ortodox român nr. 7— 8
din 1962, pp. 712— 741: O traducere româneasc din secolul
al XV-lea a crii « Floarea darurilor ») o situeaz în secolul
al XV-lea — 1492?, rmîn totui a fi luate în consideraie
ms. 559 i 4 620 B.A.R. , care pot fi situate în secolul 'al

XVI-lea, înaintea textului din Codex Neagoeanus. Textul
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la rîndul lui din Gesta Romanorwn, urmrete s aplice

destinului lui Alexandru tocmai amendamentul eticii

ecleziastice: « Gîndu se prestvi Alexandru, puser-1

boiarie lui într-o racl de argintu poleit i cîndu-1

duser s-1 îngroape muli filosofi mergea dup-nsul

i asa începur a-1 plînge: Iuliia dzise: Acesta e

cela ce împria rsrita i apusul i acmu în racl

cu patru piciore st. . . Persam dzise: Nu era nici

un lucru pre lume s stea înaintea lui Alexandru

i s nu biruiasc el i el nu putu s stea înaintea

moriei... Venic dzise: O, întunecate de minte, o,

giud'ecatei npstuitoare, o, a bun rud pierdz-

toare, o, frumuseaei gonitoare, o, bucuriei jelui-

toare, o, îndrznirei fugtoare, ce va face lume de

acmu înainte deca muri Alexandru, marale împrat

si noi cumu-1 vrem uita i s nu-1 plîngem? » 1
.

Un episod important al Alexandriei (descinderea /

în infern) primete în mai multe copii manuscrise /

astfel de adausuri: «Frate cititoriule, care i se ya<

tîmpla a ceti pe aceast carte aceast istorie în

car<e> scrie de unde ar fi intrat Alexandru întru

acea petir, carele zic s fie fostu iadul, eu n-am

scris-o cu dovad ca aceia care s fie de crezut, ce

dup<> cum am aflat i eu scris de ali istormci aa
am scris i eu ca s s<> afle aice. Iar lucru cu

adevrat i cu dovad<> n-am pus fiindc omul cu

trup s între în iadu i apoi s mai ias<> de acolo

nicidecum nu s < > poate crede. Grigori dascl

griesti aa, dovidind dintru alte scripturi pentru

aceasta fiindc în iad numai Hristos au intrat; iar

de au fostu alt petir unde au întrat Alexandru

de aceasta nu putem ti, iar în iad n-au întrat. a »

din ms. 559 nu este luat în discuie de Cartojan, dat fund

numrul mic de pagini al acestuia — V. « Fiore di virtu » in

literatura româneasca în Analele Academiei Române, Mem.
sec. Ut., seria III, t. IV, mem. 2, pp. 85-191.

1 Ms. B.A.R. 4620, pp. 482-484.
2 Ms. B.A.R. 6001, din 1802 — f. 80 V; scris, de Grigone,

dascl în Tîrnauca; — f. 38.

/ Nu spiritul unei cri populare este definitoriu,

partea putînd fi îneleas mereu altfel (pentru
alexandria: demonstraie a perisabilitii celor ome-
neti, mai ales a Faimei — hran a dorinei de
fabulos i de inuturi necunoscute, suscitare a' erois-

mului naional prin pilda faptelor de vitejie ale unui
popor redus numeric, exemplu de eroism mesianic 1

pentru viitorul paoptist Eliade 2
; de unde înca-

drarea ei în diferite categorii: literatur etic, lite-

ratur pseudo-istoric, literatur romantic 3 etc),

Ici
tocmai schema sa, care îi asigur i perenitatea

prin aceea c, fiind esenial, poate primi firesc

atît elemente specifice, cît i interpretri diferite.

Aceeai schem în orînduirea bolgiilor infernului i
cea a « muncilor pctoilor » din Umblarea Maicii
Domnului pre la munci, ierarhizarea pcatelor,,
comun i altor cri populare — Vmile vzduhului,.
ierarhizarea treptelor desvîririi— Scara lui Ioan
Scrariul; influena opereaz la nivelul elementelor
ei. între pctoi apar: ispravnici (varianta lui Anton
Pann), preoi, clugri, pruncucigae (varianta din
Codex Sturdzanus). In Alexandria se muncesc în iad
dumnezeii elineti, DariusWrrfprat, Por împrat,
« domni i boiari nemilostivi ». în Umblarea Maicii
Domnului pre la munci rolul « ducelui » îl îndepli-
nete arhanghelul Mihail, în Apocalipsul apostolului
Pavel i în Vedenia sfîntului Macarie, un înger.
Situarea infernului poate fi combinat cu datele
basmului despre trîmul cellalt : « un voinic de

1 Alexandria primise numeroase infuzii cretine : Alexan-
dru înva cu Aristotel Psaltirea i Psalmii, la Rîm i se
proorocete c va fi, precum inorogul (trimis spre mîntuire
— în Fiziolog), învingtor al berbecului-Por împrat, toate
împlinindu-se, spune Alexandru « cu voia lui Dumnezeu »,

la Ierusalim se închin lui Savaot etc.
2 Care mrturisete a fi cunoscut romanul. V. Încercrile

i dispoziiile mele de literatur, în Versuri i proz, Bucureti,
Editura Minerva, 1972, p. 296.

3 în aceast categorie o încadreaz Gaster, referindu-se
mai degrab la sensul prim al cuvîntului « romantic ».
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treidzeci de ani de ar prvli o piatr i o ar slobodzi

în gios s zboare în trei ani s cadz acolo, acolo

este munca pctoilor »
1

.

Elementele care se schimb în cadrul unei scheme

pot certifica nu numai influena epocii, ci i o ten-

din vdit de a folosi (dîndu-i relief) un episod

insolit în desfurarea tradiional i previzibil a\

schemei. Introducerea elementului insolit poate avea \

raiuni polemice: schimbarea în planul narativ angre-

neaz schimbarea în descifrarea alegoriei i în acor-

darea unui alt sens religios, politic etc. 2
. Dar utili-

zarea elementului insolit poate fi generat i de

reacia artistului fa de schema epic. Implicarea

atitudinii fa de schem genereaz disociaii a cror

coresponden în planul formal este mai greu percep-

tibil si relev un incSvenient: includerea operelor,

indiferent de genul cruia îi aparin, în aceeai cate-

gorie. S-ar gsi astfel la un loc epopeea i epopeea

eroi-comic, moralitile medievale i farsa tragic

etc. S considerm ' un exemplu mai cunoscut:

traseul mesianic i traseul quijotesc. Fazele schemei

pot fi comune, don Quijote reface un traseu mesianic,

el poate fi identificabil cu Grist, un Grist tardiv i
fr rost într-o lume ostil. De asemenea intr în

alctuirea romanului lui Cervantes procedee i ele-

mente ale romanului cavaleresc. Reacia autorului \

fat de schema tratat parodic presupune îns )

cunoaterea acestei scheme. Iar interpretrile para- i

doxale, actualizarea unor scheme epice i a unor

alegorii crora le este schimbat sensul, mizeaz pe

complicitatea spectatorului sau cititorului întru

cunoaterea schemei. Este procedeul folosit pe larg

în teatrul modern, chiar i în roman i chiar dac
termenul anti-climax, specializat, denumete numai

i B. P. Hasdeu, op. cit., t. II, p. 412.
.

a V schimbrile pe care le sufer o carte ilustrativ

pentru schema traseului: Cronica lui Moise, în funcie de

tendina religioas, Emil Turdeanu La Chronique de Moise

en russe, în Revue des etudes slaves, t. XLVI, 1957, p. bd.
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procedeul obinerii efectului comic prin contrariere,

el poate fi folosit i acum destul de bine pentru a
denumi în general reacia la schem. Dac reacia
la schem prin negare sau reinterpretare se refer
la un tip de relaii cunoscut i poate fi deci grupat
în ciclul operelor care uzeaz de o schem comun,
alte dou modificri cer precauiuni din partea
cercettorului: (a) dezvoltarea independent a unei
pri a schemei ca modalitate unitar de construcie
a unei opere; (b) disoluia episoadelor în produciile
lirice (folclorice sau culte) — exemplu tipic: Cîntecul

lui Ioasaf, care ajunge, în circulaia folcloric, o
doin de înstrinare.

In primul caz (a) trebuie reamintit faptul c
schemele epice reprezint un tip de relaie care se

poate realiza în structuri de dimensiuni diferite 1
,

ceea ce se vede mai ales în cazul schemei cadrului,

unde corespondena binar de tip sinecdotic apare
la diferite nivele. Gît privete schema traseului,

aceasta, ca i tipul unic pe care^Fopp-H-gttsea pentru
basm 2

, este de fapt o reducie^a^jauItitiiHinii aspec-
telor vieii.s umane la momentele ei hotrîtoare:
naterea (miraculoas), lu|n^~(?au dezbaterea), obi-
nerea trofeului, ingratitudinea, proba, cstoria
etc, ponderea unui element sau a altuia putînd
diferi. Moralitile medievale îolosesz^jfaâaterea

pentru a rtuji_£WUiHn_ja^ undeacesl
mndfl1itat,flSwn|^vm<r n sublinia eroismul perso-

najului, ci egalitatea oamenilor în faa morii.
Crile de tipul dezbatere reprezint de fapt o deri-

vaie a probei inteligenei din schema traseului.

In unele din aceste cri nu este vizibil decît

(dualitatea construciei (specific atîtor opere ale

.Evului Mediu). Altele, mai puin remarcate la noi,

1 Iniierea, care în Alexandria ocup numai cîteva
pagini, face substana romanului Varlaam i Ioasaf, proba
inteligenei este recurent în Archirie i Ânadan, Esopia,
Viaa lui Bertoldo etc.

2 V. I. Propp, Morfologia basmului, Bucureti, Editura
Univers, 1970.
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au tangente mai mari cu schema traseului. In

schema traseului, proba inteligenei se desfoar
într-o -situatie-limit (reproducem formula din basm,

mai succint, pentru definirea situaiei: «De nu,

unde-ti stau picioarele, acolo îi va sta capul»):

eroul 'în fata monstrului, eroul din basm în faa

împratului ru, rezumînd, eroul în faa forei male-

fice. Legtura crilor de tipul întrebri i rspun-

suri cu acest episod este probat de un text aparent

hibrid: Istoria unui voinic înâlept i învat, între-

bîndu-se din ponturi cu o fat a unui împrat
,

unde întîlnim elemente folclorice frecvente în basm

pentru a defini situaia-limit, dar materia propriu-

zis este alctuit din întrebri i rspunsuri comune

si celorlalte manuscrise (Joca monachorum).

O carte popular (înclin s cred aceasta atît

judecind dup structura ei, cît i dup numrul

mare de copii manuscrise) neluat în seam pîna

acum este Voinicul i moartea 2
,
în care elementul

preponderent devine tocmai situaia-limit. Cartea,

care în spiritul ei se apropie de moralitile medie-

vale 3
,
urmeaz i în construcia sa transformarea

unui moment al' eposului eroic într-o structur de

sine stttoare, constituit tocmai pe schema univer-

sului dual-opozitiv. Forele care se înfrunt, ca mai

peste tot unde apare schema luptei, au locuri dife-

rite în ierarhia riguroas a medievalitii. (Carele

alegorice, alaiurile, « triumfurile » situeaz Faima,

depind Moartea, dar roas de aciunea Timpului).

Aceast concepie opereaz asupra textului Alexan-

driei generînd o sum de lamentaii asupra soartei

i Ms. B.A.R. 1344, f. 1 r.-ll v. Text descoperit de

I, C. Chiimia: Un basm necunoscut înregistrat în secolul al

XVIII-le'a, în Revista de istorie i teorie literar, t. 17 —
1968, nr. 1. Textul se gsete i în Ms. 5937.

^ Biblioteca Astra Sibiu - Carte manuscnsa 45, ff.

8— 15
a Unele corespondene i-ar putea fi gsite pe teren

polonez.
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lui Alexandru, precum i apariia numelui su într-o

serie de cugetri versificate care au în centrul lor

motivul ubi sunt. Numele pomenite în productele

de acest gen sînt în mod obligatoriu ilustre. Ierarhi-

zarea aceasta privete numai eroul exemplar, în

timp ce omul obinuit (Every man, Jedermann în

moralitile medievale x
) în confruntarea cu moartea

nu poate beneficia nici mcar de paleativul faimei

postume, ci doar, în spiritul propovduirilor ecle-

ziastice, de faptele bune fcute în timpul vieii

«care îl urmeaz i dincolo de moarte»... Dac,
în cazul eroului în lupt cu monstrul, schema luptei

nu face decît s probeze calitatea dat a eroului,

convenia literar i ierarhia stabilit excluzînd vic-

toria monstrului, în înfruntarea om-moarte, inegali-

tatea celor dou elemente este i mai evident; se

reliefeaz faptul c nu intereseaz în folosirea acestei

scheme lupta în sine sau surpriza victoriei unei pri,
ci doar ilustrarea unei ierarhii preexistente.

La fel trebuie privit ordonarea antinomic a

virtuilor i viciilor în Floarea Darurilor. Este vorba

de o modalitate de expunere care uzeaz de schema

mahiei pentru a evidenia superioritatea cultivrii

virtuilor.

Numrul mare de opere care uzeaz de schema
mahiei (lupta cu monstrul, proba inteligenei, psiho-

mahia) 2 face ca aceasta sa derive numai prin origine

din schema traseului, altminteri ea putînd fi situat

alturi de schema traseului i de cea a cadrului,

într-o posibil clasificare a crilor populare. De
altfel, o clasificare dup criteriul formal a crilor
populare nici nu ar avea rostul stabilirii unor com-

partimentri riguroase, ci acela de a releva similitu- I

dinile formale ale acestor cri i materia comun /

care le asigur unitatea. Rolul crilor populare în )

vehicularea unui fond comun de procedee literare,

1 V. Vera Clin, Alegoria i esenele, Bucureti, Editura

pentru literatur universal, 1969, pp. 54—55.
2 Vera Clin, op. cit., p. 82.
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popular prin origine i receptare, face ca între ele s
existe un flux continuu de material.

Schema cadrului reprezint cea mai liber moda-
litate de organizare a acestui material 1

. Schema
traseului, prin previzibilul desfurrii i prin esen-

ialitatea sa, înglobeaz, la diferite nivele, episoade

noi 2
. Clasificarea de mai jos, stabilind ca principale

modaliti de construcie în crile populare schema
cadrului i cea a traseului, urmrete s evidenieze
permanenta interaciune a acestor dou scheme.

1 Pentru a denumi aceast modalitate de organizare
a materialului epic, Gaster folosete un termen mai plastic

(probabil calchiat) — « cercevea ». « Astfel viaa lui Solomon
a ajuns s fie ca o cercevea, care coprinde în sine un ir înde-

lungat de istorii i poveti, adeseori de origin cu totul strein
cari s-au grupat i cristalizat în jurul acestui punct fix

»

— în Apocrifele în literatura român, seria IV, Conferinele
inute la Atheneul român, 1883, p. 243.

2 în Alexandria, de pild, limitele cuceririlor lui Alexan-
dru sînt limitele lumii cunoscute, la acea vreme (Alexandru
«lu lumea toat»). El cucerete: Atina, Rîmul (apoi prin

cpitanii si: Vizantiia, Antiohia, ara Leasc, ara Ar-
peasc etc), Egiptul, Troia, Ierusalimul, Persia, India, ara
Mersidonului, insula Brahmanilor (care, ca descripie, conine
elementele utopiei; se fac scurte consideraii asupra sistemului

instituional al acesteia). Depirea acestui cadru cunoscut

se petrece nu numai în afara lumii locuite, ci i în afara

trîmului omenesc. Dincolo de limitele acestui cadru se afl
inuturi pline de animale fabuloase, apoi raiul i iadul. C
Alexandria trebuia s cuprind majoritatea cunotinelor
asupra spaiului i populaiilor o dovedete înglobarea între

expediiile lui Alexandru a unei inexistente cuceriri a Romei.
Atunci cînd cunotinele geografice ale copistului sau ale

traductorului le depesc pe cele cuprinse în osatura roma-
nului, cadrul este completat. Cel mai cunoscut exemplu
este cel privitor la episodul expediiei spre Dunre (335 î.e.n.)

:

« Potolomeiu i Filon mearser pre uscat spre ara Leasc
i spre ara Acrim Ttar ce s chiam Ardeal i Moldova
i ara Rumâneasc i luar ceti multe i prinser pre crai

vii i-i legar i-i aduser la Eghipet » (ms. B.A.R., 5 496
— f. 37 v.). Pasajul acesta sufer modificri chiar în funcie

de provincia în care este scris manuscrisul, fiind i un cri-

teriu de localizare a manuscriselor. V. I. C. Chiimia i Dan
Simonescu, op. cit., p. 31, nota 3.
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Schema cadrului:
— florilegii: Floarea Darurilor 1 sau Albinua, Pilde

filosofeti (carte popular care nu ocupa locul cuvenit

în lucrarea lui Cartojan, dei atît structura, cît i
circulaia i materia ei o aaz cu îndreptire între

crile populare importante din veacul al XVIII-lea2
),

1 Profitm de enumerarea crilor populare aci, pentru

a oferi cîteva date asupra manuscriselor achiziionate mai
de curînd i care nu au putut fi luate în considerare de ctre
N. Cartojan în lucrarea sa. Astfel, pentru Floarea Darurilor:

ms. B.A.R. 4 620 — text slavo-român din sec. al XVI-lea

(studii: N. Smochin i N. N. Smochin, art. cit. i Pândele

Olteanu, « Fiore di virtu » dans Ies versions slaves traduites

du roumain, în Romanoslavica, XVI, 1968, pp. 273— 304),

ms. B.A.R. 1 154 — text bilingv (începutul sec. al XVIII-lea),

ms. B.A.R. 2 369 din anul 1764, ms-e din secolul al XVIII-lea

în B.A.R: 5 454, 5 476, 3 775, 2 188, 2 250, altul afltor la

Cluj — V. N. Comsa, Manuscrisele româneti din Biblioteca

Central de la Blaj, 1944 — din 1794, altele care reproduc

ediia din 1700: ms. B.A.R. 1 756 si 2 215, altele care reproduc

ediia din 1807: ms. B.A.R. 1 305; 6 064; în secolul al XIX-
lea,' pot fi situate manuscrisele: B.A.R. 1 524, 6 056, 3 507,

5 555, 4 213 etc, ultimele copii manuscrise datînd chiar din

anii 1840 i 1842 (respectiv ms. B.A.R. 3 626 i 3 239). Un
manuscris interesant pentru originalul ediiei de la Snagov

se gsete la Bacu. Descrierea lui în Limb i literatur,

t. 16, 1*968, pp. 175— 179 o face T. Cantemir, Precizri în

legtur cu imprimarea Florii Darurilor din 1700. Dou
manuscrise din fondul Gaster sînt descrise în Catalogul

manuscriselor româneti, voi. IV (G. Strempel, FI. Moisil,

L. Stoianovici) : ms. 1155 i 1 166 — fragmentare. Tot aci

sînt descrise ms-ele 1 125, 1 204, 1 234 i 1 264. Ms. B.A.R.

1986 conine, dup Al. Duu, Coordonate ale culturii...,

p. 43, nota 43, o copie adugit i îndreptat dup ediia

din 1700.
2 Culegere de maxime orientale, Pildele filosofeti ptrund

la noi prin traducerea lui Antim Ivireanul dup textul grecesc

pe care Ion Avramios îl tradusese din italian dup traducerea

lui del Chiaro din francez (traseu complicat, ca al majori-

tii crilor populare). Cartojan ia în considerare ediiile

acestei cri. Pentru circulaia manuscris a acestei cri,
pentru modificrile pe care le sufer pe teren românesc etc.

studiile lui Al. Duu: Un livre de chevet dans Ies pays roumains

au XVIII-e siecle « Les Dits des Philosophes », în Revue des

etudes sud-est europeennes, 1966, nr. 3— 4, pp. 513— 533 i
Peregrinarea crilor de « desftare » brâncoveneti, în Coordo-

507



Albina 1 sau Melissa, Fiziologul 2
.

Dei prin menirea lor crile de preziceri se

încadreaz altei categorii decît aceea a florilegiilor

(în acelai tip de relaie totui), una dintre ele i
anume Roata lui Solomon (bobi) prin materia sa

i prin organizare este tot un florilegiu, o culegere

de maxime 3
. Minunile Maicii Domnului, viziunile,

M intuirea pctoilor (A martolon sotiria) 4 sînt

culegeri de pilde, elementul miraculos avînd substrat

alegoric i direcie etic.

Apocrifele religioase se pot afla în raport de
complinire sau în raport de adversitate cu cartea

canonic. Cum al doilea caz ine de polemica reli 1

gioas (rareori evident; devierea de la dogm este

observat ulterior) i acioneaz asupra spiritului

crii, ne intereseaz mai puin acum. Apocrifele

explicative pornesc de la pasajele obscure sau de

maxim generalitate i selecteaz din mulimea de

interpretri posibile una, de obicei interpretarea

literal a textului. Sîmburele multor apocrife se

nate ale culturii. . ., pp. 25— 116 ofer tot materialul, fcînd
inutil enumerarea manuscriselor aici, deoarece sînt studiate

(Coordonate ale culturii româneti în secolul XVIII, pp. 50—
53) prob, exhaustiv i recent.

1 Albina nu a avut nici circulaia i nici importana
Florii Darurilor, fiind fi propovduitoare^, iar, ca materie,

mult mai limitat la terenul bisericesc. în plan formal:

prolix, fr organizarea antinomic a Florii Darurilor.
3 Fiziologul uzeaz i de schema universului ierarhizat.

Parte din versiunile manuscrise atest pierderea caracterului

moralizator al crii i atenia acordat fabulosului descrip-

iei. Manuscrise nesemnalate de Gartojan sau de Catalogul

manuscriselor româneti; ms. 2 100, copiat în Gorj prin

1785, a aparinut schitului Lainici, ms. 3 275 scris în 1799
de Ioni dascl; ms. 3 590 din 1808 (f. 78) de Ioachim,

schevrofilax Bistriii Brbtescu, ms. 3 218, copiat la 1820

(f. 59 v) în Moldova (un fragment insignifiant, într-un Cata-

vasier al lui Hagi Petrache Craiovan, dascl), ms. 5 299 din

1832, scris în Ardeal de Ioan Felea (f. 92).
3 Pentru preziceri erau utilizate cri care nu avuseser

iniial aceast menire. V. — la romani — sortes vergilianae.
4 în cartea I-a i a II-a caracterul etic este vdit. Cartea

a IlI-a cuprinde Minunile Maicii Domnului, care circul
i independent.
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poate afla în marginaliile comentatorilor, marginalii

care alegeau un singur nivel interpretativ. Privite

astfel, apocrifele se vdesc a fi legende, în înelesul

prim al cuvîntului i
. Ele sînt figurative i asigur

explicitarea textului de la care pornesc printr-o

exprimare plastic. Tipul de relaie cu textul prim

este cel specific schemei cadrului.

Am artat mai sus 2 cum apare corespondena
binar de tip sinecdotic în pilde, proverbe, fabule,

parabole, enigme. Acestea sînt elemente de compo-
ziie în schema cadrului i pot avea circulaie inde-

pendent. Crile de preziceri, amuletele, formulele

magice pot intra în aceeai categorie dac menionm
ambiguitatea unora i legtura (corespondena de tip

totemic) între lucru, boal, fiin etc. i denumirea

acestora în cazul celor din urm.
Schema cadrului i a traseului:

— complementare: Esopia* (Viaa i pildele lui

1 Gaster opereaz i o împrire a apocrifelor (pe care

le numete legende extinzînd sfera termenului astfel: «i
romanele* sînt legende, i nu legende religioase, ci legende

sociale i psihologice » care pornete, cum mai tîrziu a lui

Gartojan, de la textul cruia i se aplic legenda: «Suma de

legende din cari se compun apocrifele române se poate împri
în: legende biografice sau povestiri privitoare la viaa i
petrecerea persoanelor biblice, a apostolilor i a sfinilor;

apoi legende eshatologice, cari caut a rspunde la vecinica

întrebare a vieii, adic legende despre moarte i via dup
moarte, în sfîrit legendele despre Antihrist, sfîritul lumii

i judecata de apoi ». — în Apocrifele în literatura român,
IV, seria de Conferine publice inute la Atheneul Român,
1883—1884, p. 230. Pentru clasificarea noastr nu am
adoptat acest procedeu, ci am considerat hagiografiile, descin-

derile în infern, lupta ca fcînd parte din schema traseului,

pentru c nu intereseaz persoana biblic, ci personajul

literar, iar legende propriu-zise le-am socotit a fi pe cele

care explic un fenomen (obiect, însuire a obiectului etc),

gen.: legenda lemnului crucii, legenda viei de vie .a.
2 Pag. 490 i urm.
3 Manuscrise care nu apar în lucrarea lui Cartojan:

în B.A.R. — ms. 3 372 de la sfîritul sec. XVIII (din titlul

unei Alexandrii copiate în acelai miscelaneu se vede c
a început s fie scris în 1781), ms. 3 391, tot miscelaneu,

voluminos, mai conine Archirie i Anadan, Alexandria,



Esop), Viaa lui Bertoldo i a lui Bertoldino \
Archirie i Anadan 2 (prin scopul ei, culegerea de

cosmografie etc., i a fost scris de Radu (Rafail) sin Iftime,

ms. 3390, din jurul anului 1793, cînd este copiat în acelai
miscelaneu o Alexandrie, ms. 2088 (mai conine Archirie i
Anadan i Viaa lui Bertoldo) tot din sec. al XVIII-lea. In
Catalogul manuscriselor româneti voi. IV sînt descrise mss.-ele

1067 din fondul Gaster (anul 1779), 1151 din anul 1777,
1157 (conine numai viaa lui Esop), precum i mss.-ele 1204,
1207, 1214, i 1318, care conin fabule esopice. în Biblioteca
Muzeului Regional Alba Iulia (nr. 339/1964) se afl un ms.
care conine fragmentar Viaa lui Esop (sf. sec. XVIII).
Nu am putut da decît rareori referiri la manuscrise afltoare
la bibliotecile din ar, întrucît nu exist publicaii asupra
fondului de manuscrise de la aceste biblioteci.

1 Manuscrisul pe care îl reproduce parial Gaster în

Chrestomaia sa (II, pp. 169— 171) este din anul 1779 i
este acelai cu ms. Fond Gaster 6 pe care Cartojan îl situeaz
în prima jumtate a secolului al XlX-lea dup însemnrile
de cititor de la ff. 70 i 114 (v. Catalogul manuscriselor rotnâ-

neti, voi. IV, ms. 1057 — unde ambele note citate de Cartojan
figureaz la f. 114 v). Copistul unui manuscris al Vieii lui

Bertoldo în 1781 (cf. ms. 2189, f. 42 v) îmi pare a fi mai degrab
Iordachi Miclescu, decît Iordan Mihlescu, cum descifreaz
Cartojan. Ms. 2189, extrem de interesant pentru cei care

studiaz începuturile dramaturgiei române datorit pieselor

care se gsesc reproduse acolo, a fost copiat de Neculai
Constantin Cminarul sau Coste Cminarul (v. i ms. 2348).

Cel mai vechi manuscris al Vieii lui Bertoldo dateaz de
dinainte de 1774, aa cum remarcase i Ioan Bogdan, cel

care semnala manuscrisul aflat în colecia lui Zabelin,
actualmente în coleciile Muzeului istoric din Moscova —
V. G. Mihil, nota I, 1, p. 684 la ediia: Ioan Bogdan,
Scrieri alese, Bucureti, Editura Academiei, 1968. Alte
manuscrise: ms. B.A.R. — 1417 (fost în posesia lui Dan
Simonescu) dateaz din anul 1775. V. nota de la sfîrsitul

lui Bertoldo — f. 113, ms. B.A.R. 1759 (fost 6515) de la

începutul sec. al XlX-lea, tot din Moldova. Ms. 2088 l-am
amintit cînd am enumerat manuscrisele Esopiei. Viaa lui

Bertoldo, TUI Buhoglind, Nastratin Hogea, Isprvile lui

Pcal (ultimele trei cunosc numai ediii: încadrez aci ciclul

despre Pcal din motive pe care le-am expus mai sus —
p. 495 i adaug considerentelor tipologice argumentul circu-

laiei) pot fi socotite mai degrab ca o combinaie a celor dou
scheme.

2 Numai manuscrisele necuprinse în cele patru volume
ale Catalogului manuscriselor se ridic la 30. Dintre ele iata-le
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proverbe ar putea fi încadrat ciclului iniiatic din
schema traseului; altfel ea nu difer de florilegiile

obinuite, pierzînd, în circulaia sa, caracterul spe-

cific derivat din anecdota crii populare), TUI
Buhoglind, Nastratin Hogea.
— subsumate: Sindipa, 1 Halima 2

.

Schema traseului:

1 complet: Alexandria 3

2 quasi-complet: hagiografii

doar enumerate, pe cele necuprinse în lucrarea lui Cartojan:
ms. B.A.R. 1516 — copiat în anul 1817, ms. 3403 din 1816,
copiat de Alexandru Pastiea, ms. 1739 (Gr. Creu, fost posesor
al ms.-ului îl dateaz cu aproximaie — 1778; la sfîrsitul

unei oraii — f. 40 v se afl o însemnare din acest an), ms.
6036 din jurul anului 1796, v. f. 98, ms. 6040, 5791 din sec.

al XlX-lea — început, ms. 2509 din 1825, prescris de Antim
Rîmniceanul, la Cozia, ms. 1735 copiat de Dumitru Drug-
nescu (?) pe ia 1799, ms. 1714 (fost 6422) — începutul sec.

al XlX-lea, ms. 3518, ms. 2339 — copiat în 1826 de Stan,
vtaf la coala domneasc de la Sf. Gheorghe Vechi, ms. 5937
(cea. 1830— Horodniceni-Suceava), ms. 1414, ms. 1584, mss.-
ele 1729, 3344, 3391 (v. i Esopia), 3482, 4252, 4862, 6007.

1 Pentru manuscrisele romanului Sindipa, Cartojan
indic un numr destul de mare de manuscrise cunoscute,
iar cele achiziionate mai în urm sînt descrise de Dan Simo-
nescu în Crile populare..., voi. I, p. 350— 351.

2 Manuscrisele necunoscute de Cartojan sînt comple-
tate în op. cit. supra, pp. 406— 407; la acestea adugm:
ms. B.A.R. 6016 (acefal, si fr sfîrit; fragmente din tom.
2— 129 ff — începutul sec! al XlX-lea) ms. 6059 din 1814
— v. f. 1 i 102 v — studiat de Marta Anineanu, Povestea
lui Camaralzaman, în Revista de ist. i teorie Ut., nr. 2, 1970,
pp. 291— 294. La Iai (Bibi. C. Univ. cota V-15) se afl un
ms. din anul 1771 descris de Mircea Anghelescu, Prima
traducere româneasc din « Halima », în Limba român, anul
XXI, 1972, nr. 3, pp. 263— 266. Pentru ediii, V. — Dorothea
Sasu-imerman, Les « Miile et une nuits » dans la litterature

roumaine, în Studia et acta orientalia, voi. II, 1959, pp. 189—
205.

3 18 manuscrise ia în consideraie Cartojan în studiul
su din 1922: «Alexandria)) în literatura româneasc. Noui
contribuii (studiu i text). în afara acestora i necuprinse
în cele patru volume ale Catalogului manuscriselor româneti,
mai exist în B.A.R. urmtoarele manuscrise ale Alexandriei:
ms. 1572 (fragmentar, anul 1810, Moldova. începe de la
lupta cu Por împrat. Dionisie Creescu, fost posesor al

511



(O analiz a motivelor literare cuprinse în hagio-

grafii ar putea releva rolul foarte important pe care

acestea l-au avut în introducerea în circulaie a

unor motive, mai cu seam dac vom ine cont

i de faptul c mare parte din aceste hagiografii

erau citite în biseric în zilele sfinilor respectivi.)

manuscrisului, îl situeaz în anul 1785), ms. indicat de

Cartojan în lucrarea citat sub cota 1626 (grupa B) este de

fapt ms. 1629 (scris de Ioni copilul în 1756), ms. 1723 (fost

în posesia lui G. Bogdan-Duic, ms. incomplet, scris de

Teodor Popovici — f. 35 v. i f. 118 v, sec. al XVIII-lea),

ms. 2323 din sec. al XlX-lea conine urmtoarea însemnare:

«Ultima (?) Alecsandria s-au gsit în 5 zile la V-lea August

în ora Veneia în ara Italiei pre marea srat. . . 1853,

cprari' Petru Albu i Nicolae Hobeag (?) » — f. 86 v., ms.

3093 (mai conine Pilde filosofeti, Întrebri i rspunsuri;

cea. 1776-v. f. 91, Transilvania) ms. 3182 (din 1795, v. t
89 v.; scris de Ionit Spiridon pentru Alecsandru Vartic,

vtaf al vornicului Constandin Pladi), ms. 3372 (din 1781;

v. i Esopie) ms. 3390 (din anul 1793 v. f. 93. Moldova),ms.

3391 (v. Esopie i Archirie i Anadan), ms. 3395 — începutul

sec. al XVIII-lea. Scris de Dumbrav logoftul (?) v. f. 91 b.

Muntenia), ms. 4289 (incomplet; împreun cu un Mohtvelnic

copiat în 1702), ms. 4358 (la 1824 era în posesia unui Simion

tefan din Bucureti, v. f. 52), ms. 4373 (sec. al XVIII-lea;

mai multe file lips. Greeli de legtur. Nu are însemnri)

ms. 4866 (din 1799, v. f. 125 v). Scris de Ioan Droc în Ri-
nari), ms. 5496 din 1782, v. f . 133 v), ms. 5558, scris în anul

1786 de Mantas dascl la sf. Vineri, ms. 6001 din anul 1802)

(f. 38) v. supra p. 506, nota 2, ms. 6004 din anul 1796; scris

de Ioan Mgla din Rinari.
Tot în Rinari copiaz popa Sava Popovici o Alexandrie,

în anul 1783. Manuscrisul se afl în biblioteca Astra din

Sibiu — V. Mircea Avram, Cartea româneasc manuscris,

Sibiu, 1970, p. 26 (cota CM 27). Un manuscris din 1741,

copiat în Bihor de ctre Vasile Pantor (ms. se afl acum la

Cluj), semnaleaz Vasile Stanca: Un manuscris necunoscut

al «Alexandriei» (1741), în Studii si cercetri de bibliologie,

XII, 1972. în aceeai revist i acelai numr, Gabriel Strempel

descrie în articolul: Manuscrise româneti aflate la Leningrad

i Kiev, o Alexandrie din anul 1790, copiat de tefan, dascl

din Putna. Despre O ediie necunoscut a « Alexandriei »

scrie în Limba român, 1964, nr. 6, pp. 605— 613, G. epelea.

Ediia dateaz tot din anul 1794 i poate fi considerat mai

degrab un supliment al ediiei cunoscute. Desigur c lista

manuscriselor poate fi înc augmentat.
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Ne mulumim aici a pomeni o hagiografie mai puin
luat în seam: Viaa sfintului Macarie Rîmleanul,
care conine elemente demne a l'i considerate din
punct de vedere al tehnicii literare: este scris la
persoana întîia, apoi relev, chiar din primele rin-
ei uri, un mobil al declanrii aciunii comun în
genere romanelor de cltorii. In afara unor motive
literare care pot fi întîlnite în basme sau în alte
hagiografii (motivul eerbului-cluz, al arpelui-
pâzitor; cluze mai aînt asinul i porumbia),
Viaa sfintului Macarie Rîmleanul conine numeroase
episoade din Alexandria în componena sa, precum
i o serie de reminiscene foarte ciudate'din descripia
unor personaje antice: «am sosit la doi muni nali
i ctînd între dînii vzum un urie foarte mari
legat cu opt verigi i cu lanuri de fier i de aram
piste trup. . .

]» . . .« noi, cum îl vâzum'ne-am aco-
perit obrazile pîn ce am trecut...»; peregrinii
mai vad: «o muieri despletit i mari i un balaur
împliticit colcit di la picioari pîn la' capul ei si
cind vre s griasc o Iove piste gur arpile...*;
iar noi, de fric, fr mîngeri plîngeîn zicînd:
Doamne, sfîreti-ne aicea, c ochii notri vd
streine i pre minunate taine i osînde mari pre
pmînt... » Nu putem strui asupra hagiografiilor,
dar s-ar cuveni ca acestea s fie considerate mai
îndeaproape sub raport literar.

3 ciclul iniiatic: Varlaam i Ioasaf 2
, Întrebri si

rspunsuri.

1 Ms. B.A.R. 5937, f. 111.
2 Manuscrisele romanului Varlaam i Ioasaf concureaz

ca numr pe cele ale Alexandriei. Menionm mai jos manu-
scrisele care nu sînt analizate de Cartojan i nu sînt cuprinse
în Catalogul manuscriselor (ca i la celelalte note asupra
manuscriselor, informaia privitoare Ia fondurile unor biblio-
teci din ar este lacunar); din secolul al XVIII-lea dateaz
ms. 2458, copiat Ia 1700 de Dosithei, la Hurez (este manu-
scrisul pe care Cartojan îl trece în bibliografie sub cota 1397
pe care o indic i pentru un alt manuscris, copiat înainte de
1787 — v. f. 149, i care este ms. 1398), ms. 1903 din 1778— v. f. 256, scris la Cîmpina de Mihalache, vtaf de plaiul
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Cum artam mai sus, Archirie i Anadan ar putea

fi încadrat în acest ciclu.

4 ciclul erotic

Crile din acest ciclu conin, aa cum am artat

mai înainte i alte elemente din schema traseului:

iniierea, lupta, trecerea în alt trîm. Limite labile

la 'confluenta cu traseul eroului: propriu-zis este

vorba de situarea în centrul crii a cuplului erotic

si de lipsa unor elemente din traseul eroului, pentru

c altminteri succesiunea multor episoade este iden-

tic. ,

'

Intr în aceast categorie: EiJuopicele (cunoscute

mai mult sub numele autorului: Iliodor, în manus-

crisele româneti 1
,

Erolocritul, Filerot i Anthusa,

Prahovei (acesta menioneaz traducerea Im Udnte i una

din copiile lui Fota grmticul), ms. 1551, copiat în 1791 i

închinat lui Grigorie Negrui, de un vr al sau, ms. 3186

din anul 1796 (f. 54), Moldova; este o versiune prescurtata,

care totui nu pare a fi hagiografia cunoscut, ms. 1573,

copiat la '1797 în Moldova de Toader, feciorul unui popa

Constantin, si slug la sptarul Vasilie Roset. Din secolul

al XVIII-leâ dateaz traducerea lui Vlad Boulescu din

italian, traducere pe care Cartojan, pornind de la copia

lui Tocilescu dup ms. de la Viena, o situeaz m anul

1743. Traducerea este din 1764, cum arat Ioan Bogdan

în CUeva manuscripte slavo-române din Biblioteca Imperiala

de la Viena, v. ed. cit., pp. 510-511. Manuscrise din secolul

alXIX-lea: ms. 2596 din 1805, copiat la mnstirea Bistria

si legat dimpreun cu alt corp scris la 1745, iot acolo

ms 2796, copiat la Cozia în 1807 (f. 243) de Ilarion dasclul

Craioveanul, ms. 2769 din 1814, Iai, scris de Grigorie, cîn-

tret de biseric, fiul lui Ieremia Cumpn dm Pocreaca,

ms '3343 din 1806 scris de Dimitrache, logoft za divan,

în Bucureti. Un ms. din 1820 (f. 168) coninînd numai unele

pilde din roman se afl la Biblioteca Astra Sibiu, v. Mircea

Avram op. cit., p. 44. Tot din secolul al XlX-lea, dar neda-

tate sînt manuscrisele: 1925, copiat, ca i ms. 2008, la Cermca,

si ms. 6097, provenit de la mnstirea Cldruani.
Manuscrisele care conin Clntecul pustiei sau unele pilde

din roman sînt foarte numeroase.
1 Privitor la manuscrisele acestui roman popular, Dan

Simonescu în Crile populare... II, p. 126 menioneaz
unicul ms. care nu a fost cuprins în lucrarea lui Cartojan:

ms. 3259. Pentru manuscrisele descrise de Cartojan, iatâ

unele adugiri mrunte: ms. 5581 este copiat de un Costachi
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Alidalis i Zelidia, Imberie i Margarona, Argkir
i Elena, Polition i Militina etc. 1

.

Cltoria nu este nici ea perfect suprapus cu
schema traseului, pentru c peripeia, descrierea
locurilor necunoscute prevaleaz asupra urmririi
traiectului eroului.

5 ciclul descinderii în infern (pentru traseul
eroului, mai ales în basm: cltoria în trîmul
cellalt; descinderea în infern este o form specific
de realizare a acestui episod i un prilej pentru folo-

sirea altor elemente specifice de construcie: universul
ierarhizat, antinomia): Umblarea Maicii Domnului
pre la munci, Apocalipsa apostolului Pavel, Apoca-
lipsul lui loan.

6 ciclul luptei i al dezbaterii: Lupta arhan-
ghelului Mihail cu Satanail, Voinicul i moartea,
Istoria poamelor (combinaie cu universul ierarhizat),

întrebri i rspunsuri (între dezbatere i iniiere

v. f. 1 frontispiciu; ms. 2774 a fost în posesia lui Eminescu
(v. t- sublinierile; v. Al. Elian, Eminescu i scrisul vechi
românesc în Studii i cercetri de bibliologie I, 1955.

1 Simpla enumerare a acestor romane suscit imaginea
schemei unice de construcie. Lectura lor confirm pîn la
saturaie previzibilitatea elementului insolit pe care încearc
a-1 conine aceste cri. Singura asupra creia vrem sa atragem
atenia este Arghir i Elena, carte care prin substratul ale-
goric i prin unele particulariti de construcie, ar merita
o privire special. Ne mrginim "a indica o parte din manu-
scrisele acestei cri, pentru a întregi tabloul circulaiei ei:
ms. 1810 din anul 1802 reproduce, la un interval 'foarte
scurt de timp, ediia de la Sibiu; este scris în Iai de tipo-
graful Costachi Cocores(cu?); ms. 2366 din 1815 (f. 61 v),
copiat tot în Moldova de un Costachi, ms. 3049 din 1818^
scris de Gabor Alexandru) f. 1, 28 v, 32), ms. 5475 din 1822
(f. 81 v) — reproduce ediia de la Braov din 181 2 — i ms. 5121,
scris în Iai la 1826 de'Gavril Stro'ici. Pentru celelalte cri
populare citate lista manuscriselor este complet (Erotocriu
Filerot i Anthusa) în I. C. Chiimia i Dan Simonescu, op.
cit., p. 31— 32 i resp. p. 88; pentru Alidalis i Zelidia poate
fi consultat lucrarea lui N. N. Condeescu: istoria lui Ali-
dalis i a Zilidiei, unul din primele romane franceze in limba
noastr, în Analele Academiei Române, Mem. sec. Ut., seria
III, tom. V, mem. 5; Polition i Militina este' cunoscut
într-un singur manuscris.
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prin metoda dezbaterii). Tot aici intr majoritatea

textelor religioase despre lupta cu diavolul, iar,

prin materia coninut, prin circulaie: Divanul sau

gîlceava îneleptului cu lumea sau giudeul sufletului

cu trupul a lui Cantemir, oper care cunoate, în

afara ediiilor, i o bogat circulaie în manuscrise.

Tot aici se încadreaz operele din schema cadrului

care uzeaz de construcia antinomic.

Nu au structur de cri populare hronografele:

ele pot îns conine elemente care s aib circulaie

independent sau s intre în compoziia crilor

populare. Aceeai remarc despre Istoria Troadei,

cu meniunea c. forma care ajunge în circulaia

româneasc este foarte pauper în elemente tocmai

pentru c reprezint un stadiu destul de înaintat

în drumul spre încadrarea într-un arhetip, prin

pierderea amnuntelor circumstaniale (desigur c,

în aceeai msur, i a suflului mitic).

Rostul prezumtivei clasificri a crilor populare

st i în relevarea permanentei succesiuni a formelor

în circulaia acestor cri. Aa cum exist între lite-

ratura de' dominant etic i literatura cu caracter

eroic o succedere în receptarea lor de ctre, contiina

public, exist i o succedere a formelor specifice

fiecrei epoci. Alexandria i Floarea Darurilor sînt

dou cri reprezentative far literatura român' i

sub acest raport. Circulaia lor intens, atît în planul

temporal, cît i în cel spaial (cele mai vechi tradu-

ceri cele mai' multe manuscrise i ediii) se poate

explica si prin caracterul lor tipic, ilustrativ pentru

cele dou scheme. în fond, clasificarea lui Gaster

(literatur estetic, etic i religioas) pornea de^ la

observarea diferentelor dintre aceste dou cri

(drept este c el introduce Floarea Darurilor i Ta

capitolul Literatur estetic, luînd aci în considerare

pildele cu. care se încheie capitolele crii i care pot

fi datorit dimensiunilor lor, tratate ca aparinînd

eposului — « romanticului »). Consideraiile asupra

spiritului unei cri îngreuneaz clasificarea, pentru

c pilde, proverbe' etc. exist i în Alexandria (mai
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mult, menirea ei poate fi etic), dup cum nuclee -

epice gsim în Floarea Darurilor, Esopia etc. Dis-

tincia pe aceast baz nu poate duce decît la stabi-

lirea unor grupe destul de eterogene, rezultate din

acceptarea unei convenii asupra semnificaiilor unor
termeni vagi. Domeniul literaturii religioase pare a

iei din sfera literaturii, dac lum în consideraie

crile religioase în spiritul lor (care se infuzeaz,
de fapt, unor scheme literare preexistente; sînt

cunoscute exemple de parabole i fabule care capt
interpretri diferite fr a suferi i schimbri în

unitatea lor — în Varlaam i loasaf, roman religios,

care servete conversiunii budiste sau celei cretine

prin aceleai elemente, fiind romanul unei iniieri,

cu o schem care poate fi reactualizat în structuri

diferite ; în circulaia folcloric independent a

acelorai pilde, direcia interpretativ se schimb
din nou 1

). Respectul pentru forma canonizat face

ca în crile de rit —- ample materialuri pentru cerce-

tarea schemelor i structurilor epice — s nu se

produc receptarea de elemente în decursul a multe
veacuri i aceste cri s permit doar vehicularea

unui mare numr de parabole, parimii, tipuri de
personaje i situaii. în direcia studierii literaturii

religioase în materia i formele sale, terenul este

larg. Literatura român veche privete crile reli-

gioase prin prisma rolului lor în. unificarea limbii r

literare sau a eventualelor influene ale ereziilor i
devierilor de la dogm întru stimularea scrisului în

limba român. Or, necesar i important ar fi

urmrirea temelor, a motivelor, a personajelor biblice

în circulaia lor folcloric i cult independent i
luminarea felului în care acestea reintr în schemele
eseniale, pentru a primi alte elemente specifice

(v. Visul Maicii Domnului i figura lui Tudor Vladi-

mirescu, ca s reiau exemplul lui Hasdeu) 2
. Gsirea

1 v. Lucian Predescu, Influena romanului « Varlaam i
loasaf» în folclorul românesc, în Biserica ortodox român,
LXXXIV, 1966, nr. 1-2.

a B. P. Hasdeu, op. cit., t. II, p. 400.

517



sub forme cretine a urmelor mitologiei precretine

poate beneficia de fundarea cercetrii pe studiul

schemelor formale i al structurilor semnificative.

Necesitatea studierii acestora in crile religioase sau

în cele populare se vede lesne dac vom încerca

s ne întrebam asupra istoricului conceptului de

literatur universal. Urmrirea diacronic i evolu-

tiv a acestui concept in relaionarea lui cu literatura

naional are de relevat rolul acestor cri în deschi-

derea spre fondul de idei i spre tehnicile literare

din patrimoniul universal. Descoperirea crilor
populare, în retrospectiv, este descoperirea concep-

tului de literatur universal în formele sale genuine.

Neîndoielnic c marea importan care se d relaiei

cri populare-folclor este o latur a cercetrii izvo-

rît i nutrit din dorina lmuririi relaiilor dintre

folclorul unui popor i patrimoniul universal al

temelor i motivelor. Cri de colportaj sînt crile
populare, dar nu în sensul în care s-a îneles, ci în

sensul c ele au purtat i meninut un inventar de

teme i motive literare, trecîndu-1 dintr-o literatur

într-alta, dintr-o epoc într-alta. De aici, pe de o

parte, o anumit valoare stilistic redus, rolul lor

principal fiind acela de a asigura pstrarea i trans-

miterea, iar pe de alta parte, interesul care trebuie

acordat circulaiei naionale independente a unor

teme i motive literare, pentru c acesta este terenul

pe care se realizeaz noi structuri semnificative.

Exista o selectare operat de spiritul naional
asupra inventarului de teme i motive© dar aceast
selectare nu este identic în toate fazele dezvoltrii

unui popor (de unde posibilitatea existenei unor

curente mai largi, care s depeasc limitele etnice

1 v. i recenzia lai Mircea Eliade la lucrarea lui Cartojan:

Crile populare în literatura româneasc, în Revista Funda-
iihrt

~
1939, nr. 4, p. 2: «fiecare grup etnic i-a asimilat

\ ceea ce era conform cu structura sa mental i cu nivelul

\ su spiritual...»; tot acolo, despre dinamica celor dou
procese: încadrarea în arhetip i redobîndirea unor caracte-

/ ristici circumstaniale.
^"^
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i care s fie concordante, chiar dac trsturile
comune nu pot fi desluite atît de bine în fazele

prime ale dezvoltrii unei literaturi. Exist de ase-

menea o dominant specific fiecrei literaturi x i
care opereaz asupra fondului selectat. Acestea nu
pot fi observate atunci cînd includem în tematic
elemente care in de atitudine. Temele, motivele,
schemele se refer la epic, privesc tipul de relaie
între elemente, iar nu sentimentele a sau împreju-
rrile i trebuie s fie cercetate în funcia lor compo-
ziional, mijlocind cunoaterea circumstanelor i
a încrcturii afective. în acest sens, definirea formal
a crilor populare echivaleaz cu stabilirea unor
premise metodologice.

MIHAI MORARU

1 I. C. Chiimia. Folclorul românesc în perspectiv com-
parat, Bucureti, Editura Minerva, 1971, p. 54: «fiecare
literatur are dominant sau dominante de gen, pe caro
numai studiile comparate le pot determina. . . »

2 Probabil c o cercetare tematic de acest fel, aplicat
liricii are în vedere D. Caracostea: «A mrgini cercetarea
literar la tematic, însemneaz a alctui un cimitir de locuri
comune, aa cum sînt, obinuit, în literatur. îndeosebi în
liric se vede deertciunea unor atari etichete: iubire, ur,
revolt, blestem, plîngere etc. etc. sau te miri ce gselni
a efemeridelor literare », în Problemele tipologiei folclorice
(împreun cu Ovidiu Bîrlea), Bucureti, Editura Minerva,
1971, p. 13.
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367, 368
Cei tocmii Psalmi ai, lumii,

34
Cele dousprezece fete de îm-

prat i palatul cel fer-

mecat, 230
Cele 12 vineri mari, II, 224 (v.

Descoperirea celor.12 vineri)

Cele 24 vmi i viaa sfin-

tulul Vasile cel Nou i
înfricoatele vmi ale vz-
duhului i dreapta, judecat
a, lui Dumnezeu . . , , II,

213, 214 (v. Viaa sflntului

Vasilie)

Cele 72 de nume ale lui

Hristos, II, 126, 134, 135,
136

Cele 72 de nujne ale Pre-
cistei, II, 126, 136, 138

Celsus, II, 83
Cercetri literare, revist, II,

39, 71, 115, 285, 297, 298
Ceriani, Antonio Mria, 78
Cenie, Ioan Neculau, copist,

sec. XIX, 196
Cernea, Gheorgho, II, 281,

282
Cer nou fcut cu stele noi,

adic prea blagoslovita Fe-
cioar Mria, nsctoare
de Dumnezeu, cu minunile
ei, II, 149, 152 (v. Minu-
nile Maicii. Domnului)

Cervantes, Saavedra Miguel,
II, 337

Chalkokotidilys, Demetrios
(HalcocondyJis, Dumitru),
U, 26

Chambry, Emile, II, 324,
332, 333

Chansons de gestes, II, 399,
400

Châleaudun, Lambert. le Tort
de, 272

Chauvin, Victor, II, 365,

368, 369, 393, 394, 395,
396

Ghavis, Dorn. Denis, II, 376,

393, 394
Cheia îneles ului, II, 152
Cherciu, Gheorghe, 323
Chesarie, duhovnicul, II, 366
Chesarie, episcop de Rîm-

nic, II, 382
Chipul prea Sfintei Nsc-

toare de Dumnezeu, II, 119
Chiriae, ieromonah, II, 293

Chiriac, Ion Strarul, copist,

sec. XIX, 233
Chirii, 10
Chirii din Hios, II, 42
Chirii, egumen, II, 215
Chretien de Troyes, II, 187,

400, 423
Christ, Wiihelm, 11, 323
Ghristensen, Hjalmar, 291
Ciauianu, F., 230

,

Cicero, Marcus Tuihus, 271
Cigala, hronograful lui —

,

142, 327; II, 27, 30, 35,

36, 53, 54, 68, 69, 71, 113,
164, 173, 174, 180, 303,
304

Ciobanii, tefan, 155; II, 94,
154, 155, 159

Ciohodariu, Alexandru, copist,

sec. XVIII, II, 349
Cioran, Emilia, II, 231
Cioran, Gheorghe, II, 21
Ciornescu , Alexan dru, II,

20, 39, 56, 71, 72, 115,
306, 307

Cipariii, Timotei, 225, 230,
322

Cuircu, Ioan I., \i, 446
Ciurcu, Nicolae Hagi Gavriil,

copist, sec. XIX, II, 445,
446

Cîmpineanu, Constantin, II,

438
Gîmpiniu, R. S,, II, 445
(Jind au învat Archirie pe
Anadan, 324 (v. Archirie
i Anadan)

Cîntri ce se ciut, la nunt,
II, 283

Cîntri de stea, II, 268, 269
Cintrile stelii s*a Catave-

selii, II, 269
Cintecul lui Adam, 74, 76

;

II, 260 (v. Versul lui

Adam)
Cintecul lui Constantin Vod

Brîncoveanu, II, 238, 239,
261, 262, 263

Cîntici de Irod si di sie, II,

269
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Ctedat, Jean, 51, 187

Clement din Alexandria, 238,

319
Cleopa, ieromonah, sec. XIX,

II, 157
Climent, episcop de Rîmnic,

II, 248, 267
Climent, ieromonah ot Pâr-

scoveni, copist, sec. XIX,
II, 118, 120.

Closener, Fritsche, 132

Clouston, W. A., II, 367

Cocosul si diamantul, II, 329
Codex Bandinus, 201 ; II,

231
Codex Baroccian, II, 78

Codex Casinensis, II, 324
Codex Laurentianus , II, 324
Codex Neagoeanus, 21, 24,

222, 252, 261, 273, 285,

289, 290; II, 60, 146
Codex Sinaiticus, 319
Codex Sturdzanus, 3, 17, 21,

22, 24, 39, 61, 81, 86, 87,

90, 92, 93, 98, 103, 104,

105, 107, 109, 111, 113,

133, 135, 183, 186, 196,

197, 198, 205, 212; II, 163,

285
Codex Taurinensi, II, 113
Codex Vindobonensis, II, 113
Codicele Constantin Popo-

vici, II, 303, 366
Codicele de la Cohalm, 153,

154, 183, 209, 212; II, 163
Codicele de la Tulcea, 18, 19,

157
Codicele Dornean, II, 157

Codicele Eminescu, II, 157,

203, 214
Codicele Marian, 22, 24,

87, 116, 117, 123
Codicele Matei Voileanu, II,

303
Codicele Teodorescu, 22, 24,

87

Codicele Voroneean, 20

Codrul Cosminului, revist,

II, 441
Cohen, G, II, 400

Coincy, Gautier de, II, 142
Coliadnicul, 234
Colindul sfintei Vineri, 203
Colea Andrei, copist, sec.

XVIII, II, 268, 297
Columna lui Traian, revist,

24, 289
Come la Gloriosa Vergine

Mria campo da molie

insidie una figliola d'un
imperatore (Re di Franza)
alia quale eran state tag-

liate le mane, II, 144
Come un giovine fu ucciso

da un giudeo perche can-

tava con grand divozione

Vantifona della Gloriosa

Vergine Mria, matre del

nostro signor lesu Cristo
t

II, 144
Come un giudeo essendo stato

preso da latroni fu liberalo

e sciolto dalia Gloriosa, Ver-

gine Mria, II, 145
Comestor, Petru, 156

;_
II, 58

Comoara satelor, revist, 3

Comparetti, Dom, II, 367,

369
Conachi, Gostache, II, 306,

307
Conev, Benju, 154, 289
Condamnarea lui Pilat, II,

111
Cononov, N. N„ 235
Constandin, copist, sec. XIX,

137
Constandin, Copilu, copist,

sec. XVIII, II, 268, 366
Constans, Leopold, II, 411
Constantin cel Mare, 176,

218, 238, 271; II, 171
Constantinescu, Mihail Bere-

chet, copist, II, 224
Contradictio Salomonis, II,

456
Convivum, revista bimestriale

di lettere, filosofia e storia,

II, 458
Convorbiri literare, revist,

206; II, 165, 174, 471
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Conybeare, Frederik, Corn-
wallis, 325

Copilria lui Isus, 65
Coranul, II, 57, 314
Coresi, diaconul, 20, 183; II,

26, 255
Corespondena lui Avgar cu

Mintuitorul, II, 118, 129,
173 (v. Legenda lui Avgar)

Coronaro, Cellio Benvenuto,
II, 458

Corso, Raffaele, II, 199
Cortese, Pagani, Gina, 1

1

,

456, 467, 471
Cosco, Olga, II, 476
Cosmescu, II, 194
Cosquin, Emmanuel, 251

311, 325; II, 195. 376,
454, 465, 471

Costea Dasclul, copist, sec.

XVIII, 23, 153, 225, 226,
241, 243, 255, 261; II,

313, 326, 330, 359, 360,
366

Costescu, G., 309
Costin, Miron, 282; II, 475
Costin, Nicolae, 282
Costomarov, N., 324
Cobuc, George, 309; II, 212
Cotta, Johann Georg, 11, 387
Cozma, copist, sec. XVIII,

II, 148, 157, 202, 203, 215
Cozma, presbiter bulgar, 45,

49
Craii dac au plecat, II,

235, 239
Crciun, logoft, copist, sec.

XVIII, II, 263
Crciun, Iftemi, copist, sec.

XIX, 324, II, 201, 331
Crciun, sin Costo ot Tetiuvo,

copist, sec. XIX, 137
Creang, Ion, 309; II, 329
Crespi, Giuseppe Mria zis

Spaniolul, II, 458
Creulescu, lordache, II, 153
Crezul, 22
Cristea, Miron Elie, 181 ; II,

72, 171, 173
Criteanul, Gheorghe, II, 290

Croce, Giulio Cesare, II, 7,

449, 454, 456, 457, 458,
459, 460, 461, 466, 467

Cronia, Arturo, 50
Cronica apocrif bulgreasc,

65
Cronica numit a lui Moise,

II, 62
Crum, W. C, II, 133
Ctesias, 266
Cucu, Gheorghe, II, 262, 281
Cugetare dureroas din inim,
pentru multa mulime a
patimilor Mîntuitorului
nostru. . ., 195

Cugetri în ora morii, 39, 62
Cultul patriei, revist, II, 307
Cum au czut Luceafrul
din ceriu, II, 69

Cumont, Franz Vale>y Mrie,
51

Cumpn, Grigorie, copist,
sec. XIX, II, 349

Cumprarea sclavului Esop
de ctre filosoful Xantus,

^
II, 332 (v. Esopia)

Cum i-au blagoslovit liacov
ficiorii la datul sufletului,
II, 68

Curierul de ambe sexe, re-

vist, II, 365
Curioznicâ artare din Fiziog-

nomie, II, 284
Curtius, Ernst, 271
Cuvînt despre Adam si Eva,

Cuvînt despre capul lui Adam,
18 (v. Legenda despre capul
lui Adam)

Cuvînt despre cei doi tîlhari,

cum s-au zmislit i cum
s-au rstignit pe lemnul
preacurat de amXndou pr-
ile Domnului, 18 (v. Le-
genda despre cei doi tîlhari)

Cuvînt pentru cinstita cruce
i pentru cele doua cruci
ale celor doi tîlhari, 171
(v. Legenda despre lemnul
crucii)
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Cuvînt pentru sfinta cruce,

169 (v. Legenda despre

lemnul crucii)

Guvînt pentru viitoarea jude-

cat si pentru sfîrsitul lumii,

II, 215, 478
Cuvînt românesc, revist, II,

332
Cuvînt i pocitaniia filosofului

Sintipa cu împratul de

Tara Persiei anume Kira,

II, 366
Cuvlntu de înblare pre la

munci. . . , 93 (v. Clto-
ria Maicii Domnului la

iQd)

Cuvîntul Domn ului nostru

Isus Hristos despre îm-

potrivirea diavolului, II,

107 (v. Evanghelia lui Ni-

codim)
Cuvîntul lui Grigore teologul

despre crucea cea curat a

Domnului nostru lisus

Christos i despre crucile

tîlharilor cum s-au zmis-
lit, 18 (v. Legenda despre

lemnul crucii)

Cuvîntul lui Metodie al patu-

rilor, 11

Cuvîntul sfîntului Pavel apos-

tul de eirea sufletelor, 92

(v. Apocalipsul sfintului

apostol Pavel)

Cyru i regele orb, II, 68

Cypede, Pierre de la, II,

428

Dacoromania, revist, 24, 48,

77, 103, -116, 124, 136,

138, 230, 289, 290, 312,

324; II, 65, 101, 201, 255,

391, 441, 446
Dafnis si Hloe, II, 334, 346

Dâhnhardt, Alfred Osicar, I,

55, 56, 57, 58, 59, 168,

194: II, 57, 58, 59, 73, 74

Damaschin, episcop de Rîm-
nic, II, 39, 71, 165, 189

Damaschin, arhiereul Studi-

tul, 240
Damaschinul, Ioan (sf.), 296;

II, 88
Dan, Dimitrie, II, 157, 327
Dancic, II, 102
Daniil, monahul, copist, sec.

XIX, II, 93
Danovici, Ptrascu, II, 68,

164, 173, 180, '181, 304

Dante, Âlighieri, 84; II,

405
Daponte, Ghesarie, II, 298,

299
Daponte, Constantin, II, 18

Dares Frigianul, II, 303, 401,

402, 403, 406, 407, 408
Darovania, 241 (v. Fiore di

virtii)

Das Ausland, revist, II, 387

Daschian, 319
Daulu, Teodor, 312
David, R. O., 194
Debut du corps et du Vâme,

II, 265 {v. Mustrarea sufle-

tului i a trupului)

Decret Gelasian, 34, 36, 238

Del Chiaro, Antonio Mria,
283; II, 291

Delehaye Hyppolyte, 131,

132, 138, 184; II, 185,

186, 187, 188, 190, 202
De libris rec ip iend is et n o

n

recipiendis, 34
Democrit, 319, 320

Denis, Ernst, 60

Denkschriften der Kaiser-

lichen Akad. der Wissen-

schaft in Wien. Philos.-

Hist.-Klasse, revist, 19,

77, 132, 137, 138, 290
Densusianu, Ovid, 24, 25,

59, 76, 155, 164, 165, 172,

241, 285, 288; II, 209,

214, 286, 391

Densuianu, Aron, 77

Densusianu, Nicolae, 288

Der Busant, II, 423

632

Der italienische Aesopus oder
Bertholds satyrische Ge-
schichte, II, 461 (v. Berioldo)

Descensus Christi ad Inferos,
II, 102 (v. Coborîrea lui

Hristos in iad)
Descoperirea sfintei Liturghii,

II, 12, 19, 221, 479
Descoperirea celor 12 Vineri,

II, 221 (v. Cele 12 vineri
mari)

Destains, M., II, 393
A tâXoyog ypvvffe re Hai ocbpia-

toq, dt axi%a)v hp,ixq<m xai
Id/Ltcov, II, 265 (v. i Mus-
trarea sufletului i a tru-

pului)

Dictys Cretanul, II, 303, 401,
402, 403, 406, 408

Didot, Firmin, 290
Die Erben von Salamonis

Weisheit, II, 65

Die Mria, am Grabe, II,

271 (v. Al ironosiele)
Diehl, Charles, 253; II, 34
Diels, Hermann, 234, 235
DigenisAkritas,!^, 17 ; 11,304
Dillmann, August, 78
Dillon, E. J., 325
Dima, Gheorghe A., 309
Dimitrie, dascl din Vidin,

II, 50

Dimitrie (Daniil) Tuptalo,
mitropolitul Rostovului,II,
165, 180, 189

Dimitriu Pappa, Gheorghe,
copist, sec. XIX, 137

Dinescu, Mria, 323
Dinescu, N. Gh., 323
Dionisie din Furna, ieromo-

nah, II, 42, 43, 48, 72, 120
Disputa lui Hristos cu Diavo-

lul, 65; II, 6, 105 (v. Cearta
lui Satanail cu Dumnezeu)

Djuvara, T. G., copist, sec.

XIX, II, 214
Doamne Isuse Hristoase tu

ne eti zri prea. frumoase,
II, 257

Dobschutz,' Ernst von, 36;
II, 102, 172, 174

Doctrina Addaei, II, 171 (v.

Legenda lui Avgar)
Doico Copilul, copist, sec.

XVIII, 213
Dolger, Franz J., II, 134
Dollinger, Ignaz von, 50,

66, 120, 125
Dolophalos sive Hîstoria sep-

tem sapientium Bomae, II,

354, 358, 368
Domnul ieste tare, ludat si

mare, II, 263
Domnul sttu craiu în tar,

II, 238, 263
Dominicis, Armando, II, 394
Dordevid, Tihomir, II, 198
Dormitio Mariae, II, 82 (v.

Adormirea Maicii Domnu-
lui)

Dorotei de Monembasia, hro-

nograful lui — , 142, 145,

327; II, 27, 28, 30, 35,

36, 43, 53, 54, 70, 71, 113,
164, 174, 180, 181, 303

Dositei, copist, 310
Dosithei, patriarhul Ieru-

salimului, 16
Dosoftei, mitropolit, 17, 155,

183, 209, 213, 329; II, 66,

74, 93, 164, 173, 174, 180,
181, 182, 188, 189, 193,
200, 201, 238, 239, 263

Dossios, N. G., II, 21
Dracul în capcan, 194
Dragomanov-Simanov, Li-

dia, 58, 165; II, 91
Dragomanov, Mihail Petro-

vici, 59, 137; II, 51, 73
Dragomirescu, Mihail, II, 384
Dragos Dumitru, copist, sec.

XVIII, II, 283
Drganu, Nicolae, 4, 22, 24,

48, 77, 92, 103, 116, 118,

122, 124, 136, 137, 155,
227, 230, 231, 312, 324;
II, 201, 225, 256

Drinov, Marin Stepanovici,
II, 51, 73
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Droz, E., II, 365
Drugescu, Filip, 25, 76, 155,

172
Drum Drept, revist, II, 377
Ducas, cronicar bizantin, II,

13, 14
Dugan-Opai, Valerian, II,

282
Dulfu, Petre, 210, 308; II,

388, 389, 467
Duma N. Dasclul, copist,

sec. XVIII, 242; II, 332
Dumitrascu, N. I., II, 282
Dumitrescu AI. T., 312
Dumitrescu, Iorgu, II, 157

Dumitrovici, Vasile, copist

,

sec. XVIII, 274, 289
Dumnezeu la porunca boga-

tului, 309
D 7una donna la quale per

operazione del demonio
pecco carnalmente con uno
suo figliolo, et come elin

fu liberata dalia. Matre di

Cristo, II, 145 fv. Minu-
nile Maicii Domnului)

D'una donna molto divota

dalia Vergine Maria
t

la

quale partori uno figliolo

nerissimo, II, 145 (v. Mi-
nunile Maicii Domnului)

D^uno canonica e vicar io

cKebbe nome Missere Teo-

file, el quale rinnego Cristo,

e poi per li merii della

Gloriosa Vergine Mria ri-

tornd in grazia, II, 145
(v. Minunile Maicii Dom-
nului)

Du prestre comporte, II, 387
Duval, Ruben, II, 30
Dvofâk, Anton, II, 255
Dyroff, K., II, 396

Ebeling, Erich, 326
Eberhard, Alfred, II, 324.

332, 367
Ebers, Georg, II, 43

'

ExxknotaoTixi} 'Ab'f/ma, re-

vist, II, 31
3Ex xmv VTiEQcpvo'n' Oavfidtrov

tî)î vTzepayia deoTzotvtjg

rjf.io~jv Seoxoxov nai âewiai-

Uvov Maglag II, 159 (v.

Minunile Maicii Domnu-
lui)

Edes, II, 365
Efrem, irul, II, 77, 205
Eftimie, patriarh, 49
Ehrhard, Albert, 183
Elie, copist, sec. XVIII, II,

331
Eliezer, II, 7 7

Elpinki, Stamuli Saranti, II,

198
Eminescu, Mihai, 3, 310; II,

68, 148, 202, 348, 439, 440,

477, 479
Enachi, sin Hagi Dragul ot

Tighine, 213, 324; II, 366
Enceanu, Ghenadie, 247

;

II, 120, 173
Enescu, V., 323
Engheorliu, Grigorie, II, 438
Epicur, 320
Epifanie clugrul, II, 103,

110
Epifaniu, sf. (Epiphanios din

Salamina), 29, 30, 238,

240, 243; II, 88
Epimenidis, II, 180
Epistola a 11-a a apostolului

Petru, II, 47
Epistola ctre Efeseni, II,

136
Epistola lui Tiberiu ctre

Pilat, II, 113
Ep istola, soborniceasc a- sf,

apostol luda, II, 47
Epistolie de învtur, ce au

trimes Domnul Dumnezeu
din ceriu si au czut pre
pâmint în cetatea Ierusali-

mului, 136 (v. Epistolia

Domnului nostru Isus
Hristos)

Epistolia Domnului nostru

Isus Hristos, 62, 82, 102,

534

103, 104, 129, 130, 133;
II, 126, 127

Epistolia Maicii Domnului,
136

Epistolia lui Pilat. ctre
August Cesariu, II, 111,
113

Epistolia lui Pontius Pilatus
ctre împratul Tiberius,
II, 102

Epitome, 271
Erasm (Erasmus din Kotter-
dam), II, 298, 299

Erbiceanu, Constantin, 98,

104, 115; II, 18, 20, 32,
331, 441

Erneanul, Ion, copist, sec.

_

XVIII, II, 190
' Ea/Lir/veia zwv i' Ragaone^mv
v tptXdzoJVTQt, II, 224,
225

Erminii, 99, 154, 155; II,

41, 42, 43, 44, 48, 88, 89,

100, 119, 120
Eivi TanoxQiaetg rov BuaiXelov
zov MeydXov xai tov Fgiyo-
gi'ov tov SeoXoyov, II, 37
(v. i întrebri si rspun-
suri)

Erotocritul {'Eqoto/cqlxoq), II,

7, 29, 30, 308, 419, 425,
426, 427, 430, 435, 437,
439, 441, 442, 444, 445,
446, 478

'Egojzrjoetg bt xfjg 7za.Aq.tag,

11, 37 (v. i întrebri i
rspunsuri)

'Egoixrjoeig nai noxgioeig, II,

37 (v. i întrebri i rs-
punsuri)

Eschil, II, 323
Escoufle, II, 423
Esdra, proroc, 234
[Esopia sau Viaa i pildele

lui Esop Aioamnov Mi)8ol),

12, 326; II, 17, 25, 27,
29, 313, 314, 315, 323, 326,
327, 318, 329, 331, 367

Este, Alfonso II d\ II, 335
'Eoxta, revist, 166, 471

Estratt dalia ,,Rassegna.", re-

vist, II, 441
Etienne de Bourbon, 252
Etiopica sau amorul lui

Theagenes i a Eraclei. A
lui lliodor istorie ethio-

piceasc, II, 349 (v. Aethio-
pica)

Ethiopica v. Aethiopica
Euchcrius de Lyon, II, 266
Euripide, II, 17

Eusebiu, episcop de Gesarea,
175; II, 171

Eustatievici, Dimitric, 283

;

II, 219
Eutyches, II, 58
Evanghelie 43, 45, 96 ; II,

106, 159
Evanghelia, apocrif a lui

Nicodim, II, 107
Evanghelia copilriei (Infan-

tia salvatoris), 32, 35, 168,
332; II, 82, 95

Evanghelia. Evei, 29
Evanghelia. învtoare, 241
Evanghelia lui Andrei, 29
Evanghelia lui Apelles, 29
Evanghelia lui Barnaba, 29
Evanghelia lui Bartolomei, 29
Evanghelia lui Basilide, 29
Evanghelia lui Filip, 29, 30
Evanghelia lui Iacob, fratele

Domnului, 32; II, 82
Evanghelia lui Ioan, 45
Evanghelia, lui Iuda Iscario-

teanul, 29
Evanghelia lui Luca, II, 86,

89
Evanghelia lui Marcian

y 29
Evanghelia lui Marcu, II, 285
Evanghelia lui Matei, 29; II,

47, 89, 103, 105
Evanghelia lui Nicodim, 11,

31, 156; II, 81, 82, 94,

95, 96, 98, 101, 102, 111,
113.

Evanghelia lui Petre, 29, 30
Evanghelia lui Tadeu, 29
Evanghelia lui Toma, 11, 35
Evanghelia lui Valentin, 29



Evghenie, Vulgaris, II, 476
Evstratie, logoftul, 219, 329
Evthimie, patriarh bulgar, 10

Ewald, Heinrich von, 137

Exemplu, revist, 146

Fabrici us, Johannes Alber-

tus, 35, 78, 137, 172; II,

78, 108, 113

Fabula lui Evstatie, II, 190

(v. Legenda lui Eustatie

Plachida)
Falconer, Fr., II, 367
Falconetti, A. F., II, 394

Faleros, Demetrios, II, 324

Familia, revist, II, 212

Faptele apostolilor, 43

Faptele apostolului Pavel, 190

Faral Edmond, 191; II, 399,

411

Fata pe care n-o întrecea

nimeni în vorb, II, 466

Fata jitarului, II, 466
Fata moneagului cea cuminte,

308

Fata moului i fata babei,

309
Fata sracului cea istea, II,

466

Fauriel, Charles, II, 427, 441

Feburier, P. L., II, 350

Ferr, Nicolae E., II, 246,

248

Ferrari, Trecate, Luigi, II,

32, 458
Ferreri, Francisc, episcop, 48,

51

Ficker, G., 49

Filaret, episcop de Rîmnic,

205; II, 173, 382

Filerot si Antusa, II, 442,

444, 445
Filipetii, boieri, II, 438

Filoteiu, episcop de Buzu,
II, 327

Filothei (Sfîntogoretul), iero-

monah, 259; II, 291

Fiore di virtii ('AvOoq xmv ywji-

xmv), 242, 247, 252, 254,

255, 256, 261, 307; II, 27,

30, 146, 290 (v. Albinusa,

Floarea Darurilor, Daro-

vania)
Fira, G., II, 282

Fiziologul, 236, 238, 239,

240, 241, 242, 243, 244,

249, 260; II, 289, 290,

293 (v. Besliarii)

Fi ui impra t ui ui Theodos ie

,

260
Flechte, Ferdinand, 11, 113

Floarea darurilor, revist, II,

31

Floarea Darurilor, 243, 247,

258, 259, 261, 262; II,

290, 291, 293
Floire et Blanckefleur, 238

Foaie pentru minte, inim si

literatur, revist, 309

Foglietti novelli, 228

Fontenu (Fontenelle), L'abbe,

II, 336

Fota, grmtic, sec. XVII,
301, 310

Fotino, Dionisie, II, 29, 437,

438, 439, 440
Franck, C, 191

Franko, Ivan, 77, 104, 115,

137, 154; II, 102, 105,

108

Frangos, Cattelanos, II, 42,

43
Franzes, George, II, 26

Frai, C, 262

Frazer, sir James, George,

II, 33
Fries, 187
Fuchs, C, 78

Fulgeralnicul, 219

Fundescu, I. C, 309; [1,

194, 282
Furtun, D., 59, 134, 164,

165; II, 332, 364
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G

Gabriel din Melitene, II, 353
Gaidoz, Henri, 252
Galaction, episcop de Rîm-

nic, II, 213
Galeatovski, Ioanichie, II,

82, 96, 148, 149, 150, 151,

152, 153, 157, 159
Galeri, Gavril, copist, sec.

XVIII, 233
Galland, Antoine, II, 376,

377, 378, 383, 384, 393,

394
Gane, Ioan M., II, 441, 446
Gane, Duccio di, II, 143
Garbc, Richard, II, 186
Garkavi, A., 291
Gariel, Pierre, II, 413
Gaster, Moses, 3, 4, 22, 25,

39, 50, 62, 66, 74, 75, 76,

77, 78, 87, 90, 92, 93, 99,

105, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 114, 116,

135, 137, 152, 155, 157,

163, 169, 172, 187, 195,

196, 212, 213, 214, 220,
221, 224, 225, 230, 231,

232, 234, 237, 239, 240,

241, 242, 243, 252, 261,

262, 289, 290, 291, 301,

309, 310, 311, 312, 322,

323, 324, 326, 327; II, 5,

8, 35, 36, 61, 63, 65, 68,

71, 72, 81, 82, 102, 103,

108, 111, 112, 118, 119,

120, 129, 130, 134, 137,

138, 148, 157, 159, 182,

186, 187, 189, 190, 201,
202, 203, 214, 216, 221,

224, 225, 230, 250, 251,

267, 269, 283, 286, 296,

303, 306, 326, 331, 333,

348, 350, 359, 361, 362,

365, 368, 391, 396, 439,

440, 441, 446, 465, 466,

469, 471, 478, 479
Gatt, Ioane, tipograf, 232
Gauttier, Edouard, II, 377,

384, 394

Gavril, diac ot Bltteti,
II, 36, 69, 174

Gavril Protul, 309

Gazeta Transilvaniei, revist,
II, 64

Geauoglu-Lesviodaos, A., II,

110, 113, 120
Geanoglu-Lesviodacs, Zam-

fira, II, 438
Gelasius I, pap, 34
Gelzer, Heinrich, 183

Genesis rabba, II, 62

Genilie, I., II, 29
Georgescu-Tistu, N., II, 9,

40, 41, 282, 462

Georgios Monahos (Hamar-
tolos), 150

Germanos II, patriarh de
Constaiitinopol, 49

Geschichle des beruhml gewor-

denen Bauersmannes Ber-

toldo, genannt Aesop II,

neue rechtmâssige Ausgabe,
II, 461

Gesta Pilati, II, 102
Gesta Romanorum, 187, 250,

251, 252, 306, 307, 466
Ghenadie, Gheorghe, II, 18

Ghenadie, episcop de Rîm-
nic, 99; II, 72

Ghenadie, mitropolit ut Ar-
dealului, 225

Ghenov, Mihail, 104, 115,

124, 300, 324; II, 71

Gheorgachi, logoft, II, 231,

475
Gheorghe, mitropolit al Mol-

dovei, II, 153
Gheorghe erei, copist, sec.

XVIII, 196
Gheorghe de Kloziu, II, 326,

331
Gheorghe, logoft za divan,

II, 154
Gheorghe, monahul (Georgius

Pater), zugrav, 284
Gheorghe, sin Panait er-
ban, copist, sec. XIX, II,

225
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Gheorghe, sin Popa Vasile
ot Tîrgovite, copist, sec.

XVIII, 310
Gheorghe Srban, copiat, sec.

XIX, II', 190
Gheorghie, Buzii, copist,

sec. XIX, II, 469
Gheorghiu, Const. D., 100
Gheorghiu, Ioan, copist, sec.

XIX, 104
Gherman Vlahul, 254, 255
Gherasiin, ierodiacon, tipo-

graf, II, 173
Ghiannaris, A. N., II, 427,

441
Gliibneseu, Giieorghe, II, 71

Ghibu, Onisifor, II, 272
Ghica, Grigore, beizadea, II,

29, 438
Ghica, Pantazi, 232
Ghinea Stanovici, Voinescul,

copist, sec. XVIII, II, 38,

71

Gidel, Charles, 105; II, 31,

408, 412, 418, 424, 427,

441
Ginzberg, Ascher, 70, 319
Giuglea, Gheorghe, II, 391
Giurescu, Constantin, 182,

183
Giurescu, C. Constantin, 274,

275, 289
Giurescu, Iouit, copist, sec.

XVIII, 231, 232, 233
Giurgiuveanu, Ion, sin Stana,

copist, sec. XVIII, II, 129
Gîrleanu, Emil, II, 384, 392
Gladcowski, G., II, 224
Glasnik, revist, 172, 310
Glasul Bucovinei, revist, II,

331, 366
Glebcovici, Ivan, II, 151
Gligoriu, popa, 213
Glusae, Vaso, 50
Glykas, Mihail, 144; II, 58,

63
Glykis, Nicolae, 205; II, 27,

28, 30

Goeje, Jan de, II, 376
Goerres, II, 425

Goldstaub, Max, 244
Golenicev, Vladimir Semio-

novici, II, 323, 332
Golescu, Mria, II, 201, 330
Goletii, boieri, II, 438
Gorjan, Gherasim, II, 383,

392
Gorovei, Artur, 100, 134,

194, 201; II, 286
Gora, Egidio, II, 412
Gozzadini, Tommaso, 248

;

II, 290
Grai românesc, revista, II,

246
Grai i suflet, revist, II, 290
Greceanu, fraii, II, 180
Greeeanu, Radu, 205, 219;

II, 164, 172, 181, 189
Grecu, Vasile, 155; II, 43,

48, 72, 73, 89, 101, 120,

181, 190, 201, 436, 437,

440, 441, 444, 445, 446
Gregoire de Tours, II, 178,

179, 186
Gregoire, Henry, II, 304
Grenfell, M., II, 93
Greve, Felix Paul, II, 396
Grigora, Emil C, II, 68,

181
Grigore Bogoslovul, 157, 335
Grigore, Dasclul Buz, 144;

II, 36, 70, 164, 174, 180
Grigore, dasclul, copist, sec.

XVIII, 195
Grigore, episcop de Rîmnic,

II, 382
Grigore, logoft, II, 366
Grigore, mitropolit al Suce-

vei, 16, 273, 289; II, 173,
181

Grigore, popa din Mhaciu,
copist, sec. XVI -XVII,
21, 62, 82, 92, 114, 132,

194, 197, 205; II, 163, 285
Grigore, sfîntul, 280
Grigore, de Nissa (sf.) II, 88
Grigore Teologul, 61, 142,

157
Grigore, ucenicul sf. Vasile

cel Nou, II, 203, 205, 215
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Grigoriev, A., 321
Grimm, fraii, II, 391, 466,

467
Grdber, Gustav, 155, 232,

234, 290, 311; II, 81, 102,
103, 111, 129, 361

Gromovnic, 219, 220, 224,
225, 226, 227, 230, 232,
233

Gromovnic al lui Iraciie im-
pratiî carele au fotii nu-
mrâtorîu de stele. . ,, 232

Grosser, Felix, II, 133, 134
Grosseteste, Robert de, epis-

cop de Lincoln, II, 76
Guerrini, Olindo, II, 470,

471
Gudev, P. T., 269
Guidi, Ignazio, II, 178
Guido delle Colonne, 269

;

II, 6, 405, 406, 407, 408,
411, 412

Guillame d'Anglelerre , II, 187
Guiraud, Jean, 50
Giinther, Hermann, 179, 184,

298, 311
Guti, Dimitrie, II, 115, 230,

268, 273

Habicht, Max, II, 384, 394
Hagen, Friedrich, Heinrich
von der, II, 383, 393

Hahn, J. G., II, 276, 467
Hajascher, Sefer, II, 62
Halevy, Joseph, 151, 319,

325
Halima, 308, 369, 371, 381,

384, 385, 390, 393 v. O
mie i una de fiopi)

Halm, Karl von, II, 332
Hainartolos v. Georgios Mo-
nahus

Hammer, Purgstall, II, 378,
466

Hamudopulos, II, 297
Hango, Pr., II, 174
Hardy, Alexandre, II, 336

Harivamca, II, 391
Harnack, Adolf von, 5, 70
Hasdeu, Bogdan-Petriceicu,

3, 17, 24, 39, 49, 61, 62,
76, 77, 87, 90, 92, 93,
102, 103, 104, 105, 109,
114, 115, 116, 118, 135,
137, 152, 185, 186, 187,
194, 195, 196, 197, 205,
214, 231, 234, 241, 288,
327; II, 5, 35, 119, 128,
129, 134, 135, 137, 265,
266

Hasdeu, Iulia, II, 128
Hatzidakis, Georgios N., II,

441
Hausrath, II, 333
Hauck, Albert D., 71
Heisterbach, Cesar de, II,

142, 143,
Heliade Rdulescu, Ion, 103,

242, 282; II, 166, 365
Heliodor, 336, 349 (v. Aethio-

pica)
Heller, B, II, 181
Helm, V., II., 295
Hemmer, Hippolyte, 35: II,

93
Hennecke, 35; II, 94
Henning, Max, II, 370, 384,

392, 394
Henry, Paul, 72, 73; II, 208,
209

Heraclid din Pont, II, 313
Herfurt Friedrich, tipograf,

260
Herman, Vasile, 102
Hermas, 36
Herodes, II, 247
Herodot, 265, 266, 284: II,

313
Hero i Leandru, II, 29
Herr, Jeanne Lucien, 155
Hesseling, D. C, II, 30, 441
Hessiche Bltter fur Volks-

kunde, revist, II, 134
Hezâr Afsâneh, II, 370
Hilka, Alfons, 291; II, 190,

368
Hillel, învat evreu, 28
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Hipollytus, 190
Historia Alexandri Magni de

proeliis, 271, 272, 27(3

Historia de li nobilissimi

amarai Paris c Vienna, TI,

428
Historia destructionis Tro-

jae, II, 412 (v. Romanul
Troiei)

Historia scholastica, II, 58

Hodo, Enea, II, 201

Rodos, Nerva, II, 18, 223,

23l', 232, 261; II, 74, 101,

120, 152, 248, 267, 291,

326, 331, 382

Hoffman, Georg, 319

Holbau, familia, 289

Holbau, Mria, II, 286

Ilomer, 256; 11, 325, 402,

407, 414
Horatiu (Horatius Flaccus,

Quintus), II, 329

Horeki, II, 337

Hrabr, clugr, 49

Hrisant, Notar, II, 17

Hristnos adec prorocim a,

fericitului ieromonah Aga-
langhei (Jquo/igI toi" 'Aya-

Oayyelov), II, 166

Hristide, tipograf, ii, 166

Ilristodor, Ioan Trapezontu,

II, 436, 440
Hristoita, II, 293, 298

Hristopulos, Alhanasios, II,

Hrotiografden începutul lumii,

II, 68

Iluber, O.S.R., II, 181

Huet, G., II, 424
Hiirmuzachi, II, 32, 325

1

lachint, episcopul Vicinei, II,

13, 21

iacob Putneanul, mitropolit

al Moldovei, II, 328

Iacov (Iacob Stamati), mi-

tropolit, II, 118, 158, 327

Iacov, logoftul, copist, soc.

XVIII, 103
laiicovici, Diinitrie, copist,

sec. XIX, II, 441

Iar Irod împrat foarte ru
s-a suprat, II, 239 (v.

Vicleim)
Iarcu, Dimiirie, II, 218

Iat hotrirea cea dal asupra
Mintuitorului nostru care

în oraul Achiliei s-au aflat,

II, 1*10 (v. Sentina lui

Pilaf.)

latimirski, A. L, 5, 18, 19,

34, 36, 77, 115, 154, 300,

301, 303, 311; II, 38, 74

lconomidis, D. I., II, 289

Iconomu, Gheorghe, copist,

sec. XIX, II, 366

Iepurele i broatele [Aaloc,

xal dTgaxoL), II, 330

Iercovici, Dimitrie, 283

Ieremia Bogomil, 40, 60,

63, 186, 187, 332, 335

Ieronim (sf.) (Eusebius Hiero-

nymus), 238; II, 58, 77

Iean, Isidor, 49

Iftimie, sin Gheorghe fedul
Cpitan, copist, sec. XIX,
104, 136

Iken, Karl, II, 31, 427, 441

Ilarion, episcop de Meglena,

49
Ilarion, episcop de Rîmnic,

II, 148
Ilarion, ieromonah, copist,

sec. XVIII, II, 96, 102,

119, 152, 158

II Folklore italiano, Archww
trimestriale per la raccolta

e la studio delle traduzioni

popolari iialiane, revist,

II, 199
Iliad, Tudoraelie, II, 438

Itic, Iordan A., 50

Ilie, logoftul, copist, sec.

XIX, II, 283

lliesu, Justin, II, 282

Tlievicî, Grigore, copist, sec.

XVIII, II, 338, 349
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lliodor, istorie ethiopicasc,

II, 349 (v. Aethiopica)

Iinberie i Margarona {^Ifine-

qloq kqX Maoyagojva), II, 6,

308, 418, 425, 477

Ioachim (Ioanichie) Bistri-

tanu, Schevofilax Brb-
tescul, 310; II, 214

Ioan, Antonio luliano, II,

27, 30, 70, 459

Ioan Bogoslovul, 22, 34,

117, 331
Ioan, clugrul, 299
Ioan, Comnenul, II, 17

Ioan, Damaschinul, 296; II,

8-8

Ioan din Cela, Miincaciannl,

copist, sec. XVIII, 136

Ioan, fiul preotului Theodor
ot sat Pnlcsti, copist, sec.

XIX, II, 157, 215

Ioan Grmtic, sin popii

Mirii ot Brbteti, copist,

sec. XVIII, II,*408, 411,

476
Ioan Hrisostomul, 44, 60,

219; II, 23, 77, 103, 125,

205

Ioan, ieromonah, ucenic al

lui Varlaam, II, 152

Ioan, patriarhul Antiohiei,

II, 144
Ioan Romanul, 227, 235
Ioan Trapezuniul, 17

Ioanichie, monah Son,
copist, sec. XVIII, 3

Ioanichie, patriarhul Ieru-

salimului, 133

loanidu, Mria, II, 9, 129,

246, 276

Ion Românul (Vlahul) , din

Sîmpetru, copist, sec.

XVII, 21, 220, 221, 255,

273; II, 135, 146

lonacu, Ion, II, 31, 382
Ion, Buburuz, II, 36

Ion Creang, revist, 3, 58,

59, 72. 73, 103, 123, 134,

136, 154, 155, 195, 240,

243, 284, 286, 312; II, 63,

73, 101, 117, 129, 296,

330, 389
Ion, Iordachie (Eordachie)

Cantacuzino, II, 36, 69

Ionescu, D., 323
Ionescu, N., II, 326, 328,

331
lonit, Copilul, copist, sec.

XVIII, 310, 312
lonit, logoft, copist, sec.

XVIII, II, 440
Ioni, sin Constandin logo-

ft din Star-Chiojd, copist,

sec. XVIII, II, 70
Ioni, sin eitan ot satul

Turchesti, copist, sec. XIX,
II, 70/214

lonit, Tuiul, copist, II,

440
loppecourt, Charles de, 11,

338

lordchescu, Cicerone, II,

189

Iordan, Iorgu, II, 269

lorga, Nicolae, 4, 19, 22, 23,

24, 25, 51, 104, 154, 169,

205, 231, 235, 273, 283,

284, 289, 290, 300, 309,

311, 326; II, 20, 21, 29,

31, 32, 71, 275, 325, 333,

350, 359, 368, 440, 471

losif, episcop al Argeului,
II, 165

losif, ieromonahul, copist,

sec. XVIII, II, 148
losif i Asineta, II, 74

losif v'indut de fraii si, II,

257, 258, 268

lovan Iorgovan, II, 196, 197,

198, 199, 201
Ipolit Tebanul, II, 103

Irod, stihuri politice alc-
tuite de dasclul Stavros
din Nicomedia, II, 245 (v.

Vicleimul)

Indice de cri oprite, II, 6

Irinaeus, 190
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Ispirescu, Petre, 230, 238;
II, 194, 196, 371, 466

Istea i pace, II, 466
Istoria ci s numeti, Iliodo-

ros, II, 349 (v. Aethio-

pica)
Istoria ethiopiceasc a lui

Constantin Paladie sptar
mare, II, 349 (v. Aethio-

picaj

Istoria Evdochiei cu mrul,
II, 68

Istoria frumosului losif i a

prea frumoasei Asineta, II,

74, 78 (v. losif i Asineta)
Istoria Genovevei de Brabant,

II, 151
Istoria lui Abulcasim din

Bagdad, II, 393
Istoria lui Archirie, 321 (v.

Arckirie i Anadan)
Istoria lui Bertoldo, II, 469

(v. Bertoldo)

Istoria lui Iliodor, istorie

ethiopiceasc, II, 349 (v.

Aethiopica)

Istoria lui Imberie, fecior

împratului Proveniei, II,

412, 424 (v. Imberie si

Margarona)
Istoria lui losif dulgheru, 35

Istoria lui Isop filosoful,

viaa pre luminatului i
îneleptului Isop, care au
fost din loc difi Tara
Frighic..., II, 331 v.
Esopia)

Istoria lui Sindipa, 23 (v.

Sindipa)

Istoria lui Skinder, II, 396

Istoria lui Visvantara, II, 187

Istoria Sindipii filosofului...,

II, 361 (v. Sindipa)

Istoria sfintului marelui mu-
cenic Gheorghie cînd au
ucis arpile i au scos fata

ce de împrat, II, 201 (v.

Legenda sfintului Gheor-

ghe)

Istorie cu minunatele pilde

ale minunatului Isop, II,

331 (v. Esopia)
Istorie lui Arghiri ci au
dat pre nepotu-su Anadan
s slujeasc la împratul,
324 (v. Archirie i Ana-
dan)

Istorii arpeti intru care s
cuprinde poveti i intîm-

plri foarte frumoase, i
vrednici de ascultare . . ., II,

- 392 (v. i Halima)
Istorii pentru cele multe fapte

i minuni ale Domnului
nostru Isus Hristos, 1

1

,

118 (v. întiinarea lui

Lentul)
Istoriia îneleptului Antip îm-
pratul Indii, II, 393

Istoriia lui Anadan cu un~
chiaul Archirie, 324 (v.

Archirie i Anadan)
Istoriia lui Archirie, cum au
pit cu nepotu-su Ana-
dan. . . , 324 (v. Archirie i
Aîiadan).

Istoriia lui Archiriia pre
îneleptul, 324 (v. Archi-

rie si Anadan)
Istratie, logoftul, 182

Istrin, V., 272

Ivanov, Iordan, 49, 50, 55,

56, 58, 59, 65, 66, 67, 77,

78, 125; II, 38, 50, 51,

71, 73, 107, 108

Ivacu, losif, II, 282

Iuvenal (Decimus Junius
Juvenalis), 250, 258

î

împratul i clugrul, 251

împratul Theodosie cel mic
i mrul, II, 304

împria lui Tiberiu, II, 306

54!

înainte de Evanghelie ( Proto-
evanghelie) sau înainte de
naterea lui îs. H(ristos)
i a Fecioarei Mriei,
Maicii lui, cuvînt istori-

cesc al Sfintului lacov cel

Mic. .., II, 93 (v. Proto-
evanghelia sfintului Sacob)

începere acetii poveti a lui

Archirie filosoful cu nepo-
tul sieu Anadan..., 324
v. Archirie si Anadan)

începuiu de la Adamu, 76
începutul a 12 zodii pentru

trecut i cutremur, 233 v.
Gromovnic)

începutul Tripidn icului dâ
smni omeneti, 233 (v. Tre-
petnic)

începutul vieii i a faptelor
lui Bertold de ce au fcut
i lucrat in vitata lui, II,

469 (v. Bertoldo')

îngerul au alergat i Fecioarei
au strigat, II, 252 (v.

Cintece de stea)

în luna lui Prier învtur
la s-ti Gheorghie cînd au
izbvit cia fat de cel

serpe si balaur stranicul,
II, 200, 201 (v. Legen-
da sfintului Gheorghe)

în oraul Vitfleem, venii
boieri s vedem, II, 239,
243 (v. Vicleimul)

închinciune ctre Prea,

Sfinta Nsctoare de Dum-
nezeu, 195

îngerul si sihastrul, 252, 260
întinarea lui Lentul, pro-

consulul Iudeei, ctre sena-
tul Romei pentru chipul
Mîntuitorului, II, 118

întrebri filosofeti de la.

Adam i de la Hristos i-

rspunsurile, II, 38 v.
întrebri i rspunsuri)

întrebrile lui Panait cu
azimitul, II, 72

întrebri pentru zidirea lui
Adam, II, 38 (v. întrebri
si rspunsuri)

întrebrile Saveliei cu Solo-
mon, II, 68

întrebrile sfintului Vasilie
cu Grigorie Bogoslovul,
II, 38, 54 (v. întrebri i
rspunsuri)

întrebri i rspunsuri filo-

sofeti cin s-au întrebat

împratul Leon cu dasclii
i cu filosofii, II, 38 (v.

întrebri i rspunsuri)
întrebriirspunsuri(&'hwocH

H U'TB-fcTH), II, 37, 38,

39, 44, 48, 54, 55, 56, 57,

114, 115

învatul sau îneleptul
Archirie cu nepotul su
Anadan, 3, 12 (v. Archirie
i Anadan)

învtura printelui Theo-
dosie la Joi mari, 23

învtura pentru preoi i
diaconi, II, 221

învtura lui Archirie cind
au învat p nepotul su
Anadan, 324 (v. Archirie
i Anadan)

învtura lui Arîchiria cumu
înva pre nepotu su
Anadanu..., 324 (v. Ar-
chirie i Anadan)

învtura i artarea sfin-

tului i marelui apostol
Pavel dintru eitul sufle-

tului, 92 (v. Apocalipsul
apostolului Pavel)

învtura i jitiea maicii
noastre Pelaghia, 23

învtura i înelepciunea
lui Archirie pre îneleptul,
pentru nepotu-su Anadan,
324 (v. Archirie i Anadan

)

învtura la Sfînlul Gheorghe,
II, 201 (v. Legenda sfin-

tului Gheorghe)
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învtur sfint a dumne-
zeietei i sfintei Liturghii

tilcuire i cercare, II, 221

(v. Descoperirea sfintei Li-

turghii)

învtur i spunere pentru

folosul cretinilor, II, 225

învturi cind s-au prici-

nuiii Satana cu Dumnezeu,
II, 105 (V. Disputa lui Isus

eu Satana)

învturi cind s-au pricitu

Satana cu Dumnezeu i
cîndu-s posti fiu lui Dum-
nezu în 40 de zile i în

40 de nopi, dup ace s
sui in mgura Eleonului,

II, 107, 108 (v. Disputa

lui Isus cu Satana)

învturile lui Neagoe ctre

fiul su Theodosie, 169,

183, 241, 243, 282, 309;

II, 275

învierea lui Hrislos, II, 269

(v. Mironosiele)

Jacob, Georg, II, 274

Jacopone da Todi, clugr,
II, 255

Jacopo da Varagine (Jacqucs

de Voragene), 156; II, 143,

155

Jagi6, Vatroslav, 17, 77, 92,

104, 115, 124, 171, 213,

243, 261, 269, 272, 276,

289, 291, 321, 325; 11,

295

Jahrb. fur protest. Theologie,

revist, 5

Jalea Maicii Domnului
(Stabat Mater dolorosa)

,

II, 254
Jalea preotului rmas fr

soie, II, 263

Jalea turturicii, II, 258

James Montague Rbodes, 35,

36, 70, 92, 93, 104, 105,

112, 114, 115, 116, 125;

II, 76, 93, 113
Jantil, Ecaterina, II, 445

Jean le Jeune, 252
Jtdkamat, II, 186
Jdanov I., TI, 225

Joanroy, II, 424

Jehan de Alta-Silva, II,

354
Jernstedt, V., II, 367
Jerphanion, Guillame de, II,

134
Jipescu, M., copist, sec. XIX,

II, 129, 268
Jirecek, Constantin, 19, 50

Jitia sfintului Alexie, 23

Jitia sfintului, cuviosului

Antonie pustnicul, 23

Jitia sfintului marelui

mucenic Gheorghie, 23; II,

201
Jitia sfintului Theodor si

ostaului celui viteaz si

minunai, 23
Joannie et Apostoli et Evan-

ghelistae Interogatio in coena

sancta regni coelorum de

ordinatione mundi, et de

Principe et de Adam, 120,

125
Joea Monachorum (Jocul c-

lugrilor), II, 38, 72

Jocul ppuilor, II, 272

Johannes Junior, II, 155

Jora, Toader, copist, sec.

XVIII, II, 349
Jordan, L., II, 190

Josephus, Flavius, 142; II,

61, 62, 95, 307

Journal des Debats, revist,

298
Journal of Royal Asiatic

Society, revist, 323, 324;

II, 186, 190
Judecata din urm, II, 213

ffîypuaji Muuucmecpmea Ha-
podnama, revist, II, 225

Justin (St). 238, II, 95
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Kacic, Andrija, II, 198
Kaltenbacher, Robert, II,

428, 440
Kahizniacki, E., 49
Kambani, Aristos, II, 31
Karadzic\ Vuk, II, 51, 73
Karasek, Josef, 60
Karnejev, A., 243
Kautzsch Emil, 35, 67, 70,

78
Kedrenos, hronograful lui -—

-,

II, 35, 36
Kehaioglu, Sofronios, 311
Kesarie, copist, sec. XVIII —
XIX, II, 361

Kirby, II, 378
Kirpicinikov, A., II, 201
Koch, John, II, 181
Koglniceanu, Enache, II,

331
Koglniceanu, Mihail, 183,
282; II, 229, 232, 282

Kohler, Reinhold, II, 55
Kolendic, Petar, 256, 262;

II, 247
Korais, D., II, 332, 335
Kornaros, Vincentiu, II, 427,

428, 429, 430,' 437
Korytkowski, Jan, II, 335
Kozack, E., 5
Knizevnic, revist, 243
Krappe, Alexander Haggerty,

II, 369, 442
Krasnoselcev, N. Th., II,

72
Kraus, Samuel, 155
Kretschmer, Paul, II, 467
Kriaras, Emil, II, 442
Kroll, Wilhelm, 291
Krumbacher, Karl, 5, 183,

234, 253, 291, 311; II,

30, 202, 295, 297
Krusch, Bruno, II, 179
Krîiss, EL, II, 462
Krzyjanowski, Julien, II,

337
Kuhn, E., 298, 311, 319

Kukules, Fedon, II, 286
Kukuljevifi, 115, 261, 325
Kyriakidis, Stilpon, II, 41,

72, 129, 266, 267, 286

La apa Vavilonului, acolo
ezum i plînsem, II, 263

Laboulaye, 298
La Fontaine, Jean de, 307

;

II, 314, 327
La Belle Helene, II, 187
Lagerlof, Selma, II, 87
La Haute Science, revist, 196
Lahovari, II, 446
Lake, K., II, 102
Lalitavistâra, 296
Lambros, Spyridon P., 78,

105, 116, 234, 243, 311;
II, 24, 31, 32, 37, 78, 94,
103, 111, 159, 216, 224,
225, 419, 423, 424, 471

Lampinos, Mihail, copist, sec.
XVII, II, 367

Lancelot, 15
Land, M., II, 247
Landos, Agapie, II, 27, 82

143, 144, 145, 147, 148,
153, 159, 164, 165

AaoyQatpta, revist, II, 128,
129, 202, 259, 286, 441

Lapedatu, Alexandru I., II
31, 158, 165, 256

Lapedatu, Ion I., II, 256
Lascaris, Constantin, II, 26
Latini, Brunetto, 156
Lauchert, Fr., 243, 244
Lauriotes, Alexandros, II,

24, 31
Lavriotis, Evloghios Kurilas,

II, 166
Le Chevalier Ysembrance, II,

187
Leclerque, H., 133, 134
Lefâsa Sedek, II, 133
Legenda apocrif a Proclei,

II, 114
Legenda aurea, 156
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Legenda bosniac despre face-

rea lumii, 65
Legenda Casiei, 252, 327
Legenda celor 7 copii din

Efes, II, 68
Legenda dârîmârii Troiei, 17,

282
Legenda despre Adam si Eva,

17, 157; II, 65, 66, 75
Legenda despre capul lui

Adam, 162, 169; II, 110
Legenda despre cderea înge-

rilor, II, 47, 49
Legenda despre cei doi tâl-

hari, 162
Legenda despre lemnul crucii,

163, 169; II, 54, 62, 110
Legenda despre originea Cli-

nilor, II, 57
Legenda icoanelor, II, 68
Legenda Duminecii, 61, 82,

; 132, 201 (v. Epistolia

Domnului nostru Isus
Hristos)

Legenda frumosului Iosif i a
prea frumoasei Asineta, 17

Legenda greceasc despre fa-

cerea lumii, 65
Legenda lui Afrodiian, II,

103
Legenda lui Avgar, 26, 63,

206; II, 129, 171, 172,

173, 174
Legenda lui Avraam, 61, 62

Legenda lui Buddha, 12, 14,

267, 296, 298
Legenda lui Ckoroi, II, 68

Legenda lui Eustatie Pla-

chida, II, 167, 182, 185,

187, 188, 190, 423
Legenda lui Grui-Sînger, 164
Legenda lui Manea tâlharul,

164
Legenda lui Ninus, 282
Legenda lui Samson, II, 200
Legenda Ptcrei, II, 187

Legenda Semiramidei, 282
Legenda Sivilei (Sibilei), 17,

155; II, 62, 63
Legenda lui Tanhuser, 165

Legenda sfintei cruci, II, 68
Legenda sfintei Vineri, 22,

25, 61, 183, 197, 203, 309
Legenda sfintei Sofii, II, 68
Legenda sfîntului Alexie, 209,

211, 213
Legenda sfîntului Gheorghe,

II, 167, 191, 192, 195,

197, 199, 200, 201
Legenda sfîntului Iulian, II,

186
Legenda sfîntului Vasilie cel

Nou, II, 167
Legenda sfîntului Sisinie, 62,

183, 184, 186, 189, 192,

193, 195; II, 126, 196, 285
Leggenda dello Sclavo Dal-

masina, II, 155
Legrand, Emile, II, 8, 28,

32, 70, 71, 159, 174, 203,

215, 332, 367, 380, 395,

424, 459, 467, 470
Lejay, Paul, 35; II, 93
Lelio dalia Volpe, II, 458
Leo, arhipresbiterul, 272
Leon, Gheuca, episcop de
Roman, II, 338, 347, 349

Leonardo da Vinci, 239
Leoncinus, I., II, 26
Lesage, Alain-Rene, II, 378,

394
Lesekorner, revist, 221
Letopiseul de la Bistria, 18,

157
Les Trois bossus menestrels,

II, 386
Leucadios, Steph., II, 108
Leucipp si Clitofon, II, 187
Levi, Ezib, II, 143, 155, 159
Levi, Israel, 59, 78; II, 455
Lexiconul de la Buda, II, 65
Libro dei cinquanta miracoli,

II, 143
Libro del cavaliere, II, 155
Li dis dou cors et de Vâme

le grant, II, 264
Lidzbarscki, Mark, 319, 325
Liebrecht, Felix, 298, 311;

II, 59
Ligaridis, Pantelimon, II, 15

646

Limbile s salte cu cîntri
înalte, II, 263

Linow, Wilhelm , II, 264
Lipsius, Richard Adelbert,

35, 36; II, 102, 174
Lisi, Nicola, II, 458, 469
Littmann, Enno, II, 396
Litzica, Constantin, 105, 234,

243; II, 25, 32, 111, 265
Loiseleur-Deslongchamps, II,

378
Lombard, Paul, 50
Lopelmann, Martin, II, 251
Loqmann, II, 314, 315
Lorantffy, Susanna, II, 256
Luca, Ion, copist, sec. XIX,

II, 296
Lucaris, Chirii, II, 15
Lucarini, Ostilio, II, 458
Luchian, 269
Lucian, Jeanne, 155
Lucius, Septimius, II, 401,

402
Lucrarea prorocului Esdra de

la naterea lui Hristos, 234
Ludescu, Stoica, 282
Liidtke, W., II, 190
Luna lui sptemvrie, muceniia

sfîntului marelui mucenicu
Efsafiia i a soiei lui

Theopista i a copiilor

Agapie i Theopist, II, 190
Lupa, Ioan, II, 158, 256
Lupescu, M., 194
Luponi, II, 236
Lupta arhanghelului Mihail

cu Satana, II, 6, 73, 105
Lupu Agurii, copist, sec.

XVIII, II, 148, 153
Luschan, Fr., II, 274
Lusel, F. M., 165
Luther, Martin, 199

M
Macarie, 43, 72
Macedonski, Alexandru, 1

1

,

365
Macler Frederic, II, 368

Magendie, Maurice, II, 336
Magazin fur die Literatur des

Auslandes, revist, 282
Magoun, Francis Peabody,

291
Mahbhrata, 306, 307
Maiorescu, Titu, II, 215,

349
Maiota, Gh., 16, 17
Malalas, Ioan, 142; II, -35,

48
Malaxos, II, 35
Malmersbury, Wilhelm, de,

II, 142
Manasses, hronograful lui ~,

II, 29, 35
Mangra, V., II, 107
Marc, Paul, 325; II, 297,

324, 333
Marchiano, II, 333
Marco Romanesculu, copist,

sec. XVIII, 136
Marcu, Anton, II, 392
Mardrus, J. C, II, 384,

395
Margunios, Maxim, II, 164,

173, 174, 180, 188, 193
Marian, Simion Florea, 58,

72, 99, 100, 101, 165, 167,
192, 194, 195, 209, 211,
212, 241, 260, 287; II, 55,

65, 90, 91, 92, 94, 128,
129, 154, 155, 159, 196,
197, 199, 201, 210, 212,
278, 282, 283

Marienescu, Marian At., II,

201, 247
Marienklage, II, 271
Marinescu, C, II, 21
Martin, Francois, 325; II,

333
Mateescu, C. N., 240, 242,

243; II, 117, 296, 332
Matei Basarab, 12, 225, 291,

328; II, 28, 151
Matei Corvin, II, 335
Matheo della Porta, II, 405
Matthes, K. A., II, 174
Mattioli, Lodovico, II, 458
Matzke, J. E., II, 202
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Maulnoury de la Bastille,

II, 336
Mavrocordat, Alexandru Ion,

231, 232; II, 440
Mavrocordat, Constantin, II,

18, 203, 298, 325
Mavrocordat,, Ion, II, 70,

215, 442
Mavrocordat, Nicolae, II, 17,

29, 31, 203
Mavrog'heni, Nicolae Petru,

II, 19, 440
Mavroi'rides, I., II, 412
Maxim, Confesorul, 247
Maxim, Planudes, 12 ; II, 323
Maximele si înelepciunea lui

Ahikar, '318, 320
Mazilu, D., 231
Mazon, Andre, II, 73, 365,

456, 471
Mnescu, N., II, 32
Mrgritarul, 219
Mzreanu, Vartolomei, ar-

himandrit, II, 201, 327,
o 9 e 399

Megas, G., II, 9, 246, 276,

286, 467
Meissner, Bruno, 319 ; II,

333
Melanchthon, Philipp, 11,350
Melanges de Vfâcole Roumaine

en France, revist, 155

;

II, 32, 151, 424
Meletie, dascl ot Popeti,

copist, sec. XIX, II, 366
Meletie Macedoneanul, II,

151
Melhisedec, 143, 144, 145,

146
Melhisedec, Stefnescu, II,

282
Melusine, revist, 58, 59,

252; II, 91

Memoires de la Societe neo-

philologique de Helsingfors,

revist, 424
Memorie del R. Institute

Lombardo di Scienze e

Lettere, revist, II, 367,

369

Menandru, 320
Menendez y Pelayo, Marce-

lino, 268; II, 337
Mercati, Gerardus, II, 178
Merlo, Pietro, 242
Mertzios, Constantin D., II,

32
Metanie Mîslenicul, 333
Metodie al patarilor, II, 25
Metodiu, 10, 143
Meyer, Eduard, 321, 326; II,

322, 323
Meyer, Gustav, II, 424
Meyer, Paul, 291; II, 41,

72, 424
Meyer, Wilhelm, 67, 172;

II, 190
Micha Iosef bin Gorion, II,

62
Michael, P., II, 181
Michaut, G., II, 424
Michel, Charles, 35; II, 93
Michelant, H., II, 424
Micu, Emilian, 115
Micu, Samuil Clain, 302
Micul cocoat, II, 195
Midrash, II, 77
Migne, Jacques Paul, 49,

51, 52, 78, 90, 91, 96, 97,

137, 240, 243, 247, 311;
II, 181, 190, 266

Mihai Viteazul, 282, 291;
II, 27

Mihailov, A., 143, 149
Mihaiu, Logofeelul Cern-

tescu ot Sud Mehedini,
copist, sec. XVIII, II,

154, 158
Mihalache, D., 201, 312
Mihaljevi6, Georg, II, 360
Mihlcescu, Ioan, 310, 312
Mihilescu, S., II, 65
Miklosifi, Franz, 269
Milescu, Nicolae, 155; II, 16
MiletiC, Ljubomir, 17, 47, 51,

152, 153, 154, 155
Millet, Gabriel, 291, 326; II,

21
Mincu, Gheorghie, Gligorie,

copist, sec. XIX, 233
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Minea, Ilie, 290
Mineie, II, 88, 93, 382
Mineie greceti, 197
Minelele pe ianuarie si martie,

1777, II, 382
Mineiele pe mai-septembrie,

1780, II, 382
Mineiele, publicate la Con-

stantinopol, 1846, II, 165
Mineiele slavo-române, 205
Mineiul de la Buda, 1805,

II, 165
Mineiul de la Buzu, 1698,

164, 173, 181, 200, 213;
II, 189

Mineiul de la Neam pe 1815,
II, 181

Mineiul de la Neam, pe
1846, II, 180

Mineiul de la Rimnic, 1780,
205; II, 165, 200

Mineiul pe luna mai, 1894,
181

Mineiul pe luna, iulie, 1894,
205

Mineiul slavo-rus, II, 189
Miniat, Ilie, II, 26

Minne, Johann, II, 138
Minuniile de dincolo de

Thule, II, 334
Minunile Maicii Domnului,

329; II, 82, 94, 141, 144,

147, 148, 152, 153, 154,
157, 203, 292, 361, 478

Minunile cele mai presus de
fire ale Prea Sfintei st-
pinei nostre Nsctoare de
Dumnezeu i Pururea Fe-
cioarei Mriei, care puine
din cele nenumrate s-au
luat in scris de la feliuri

de dascli de Agapie, II,

154 (v. Minunile Maicii
Domnului)

Minunea sfîntului marelui
mucenic Gheorghe pentru
fata cea de împrat, 1

1

,

201 (v. Legenda sfîntului
Gheorghe)

Minunea sfîntului i marelui
mucenic Gheorghie pentru
o fat ce au izbvit de la

un balaur, II, 201 (v.

Legenda sfîntului Gheorghe)
Minunile lui sfîntu Sisoe
sau hotrîrea lui Pilat din
Pont asupra lui Isus
Hristos. . . , 195 (v. Le-
genda sfîntului Sisinie)

Minunile sfîntului Vasilie,

II, 203
Minunile sfîntului Sisoe, II,

108, 110 (v. Legenda sfîn-

tului Sisinie)

Miracle dela fille du Roy de
Hongrie, II, 146

Miracle de Theophile, II, 147
Mironosiele, II, 269, 271
Miracoli della gloriosa Ver-

gine Mria, II, 144
Mircea cel Btrîn, II, 13
Mircev, D., 61
Miron, logoftul, copist, sec.

XVIII, 324
Misciattelli, Piero, II, 1 43
Misrahi, Jean, II, 369
Mistirio sau Sacrament, 328
Mitrofan, episcop, 213
Mitrofan, ieromonah, copist,

II, 224
Mitru, logoftul, copist, sec.

XVIII, 213
Mitteilungen des Seminars fur

Orientalische Sprachen, re-

vist, II, 441
Mintuirea pctoilor, H, 30,

147 (v. Amartolon Sotiria)

Mîrza, Ioan, II, 282
Moartea lui Avraam, 11, 17,

82, 105, 113, 114
Moartea lui Irod, II, 82, 116
Mociîlski, II, 72
Mocles, II, 377, 380
Mohamed ibn I shâk en-

Nadîm, II, 370
Moise de Aggel, II, 77
Moise de Khorene, II, 174
Moise i Aaron, amîndoi
ineau d-un tron, II, 257
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Moldovan, Silvestru, II, 191
Molifta sfîntului Sison de

coconii cei omorîi d dia-

volu, 195
Mommsen, Theodor, II, 102
Monatschrift fiir Geschichte

und Wissenschaft des Ju-
dentkums, revist, II, 65

Montaiglon, II, 387

Montelatici, Giovanni, II, 30
Monteverdi, Ângelo, II, 190
Montlyard, Jehan de, II,

336

Morarhi, Leca, 4; II, 303,
331, 361, 362, 366

Mors Pilati, II, 102

Mortul ucis de mai multe ori,

II, 385

Movil, Ana, II, 149
Movil, George, II, 28

Movil, Ieremia, II, 149,
337

Movil, Petru, 301; II, 149,
151, 165, 200

Motoc, Toader, copist, sec.

XIX, II, 215

Moxa, Mihail, hronograful
lui—, 327; II, 35, 306
Miiller, C, 290
Miiller, Friedrich, II, 65
Miiller, Max, 298
Munipaticaritram, II, 391
Muntele nate, II, 329
Muratori, Lodovico Antonio,

36
Murrau, D., II, 439
Murko, Matthias, 13, 19, 50,

60; II, 360, 369

Mussafia, Adolf, 172; II, 369
Mustrarea sufletului i a tru-

pului, II, 264

Mulea, Ion, II, 199, 210,
272, 281, 391

MvQoAoyixâv Zvvxina xov
cpiXooocpov, za ttETOTO.
neqlsQyov, ix zrjg Tzeoaixfjg

yXcbxTTjQ fj.Eia<pQaoQev

.

. .,11,

367

N

Nacev, N., 115
Nachrichten von der Konig-

lichen Gesellschaft der Wi-
ssenschaften zu Gottingen.

Phil.-hist. Kl., revist, II,

190
Nachschabî, II, 359, 367
Nachtigall, R., II, 72
Nandri, Grigore, II, 21
Naterea Maicii Domnului,

II, 90
Natursagen, revist, 57, 58,

59, 168, 194; II, 57, 58,

59, 73, 74

Nau, Frangois, 319, 320, 321,

325, 326; II, 315, 322,

333
Nazarius, episcop, 65, 119
Nsturel, P.V., 301, 310, 312
Nsturel, Udriste, 291, 300,

301, 302, 310, 311; II,

151
Nea 'Bozia, revist, II, 442
Nearh, 269
He6o Hoboe, II, 149, 153,

159 (v. Cer nou)
Nectarie, episcop de Rîm-

nic, II, 157
Neculaiu, sin Constantin Vra-

bie din Fundul Racovei,
copist, sec. XIX, II, 215

Neculce, Ion, 289, 312; II,

475
Negrescu, L, 243; II, 333
Negrule, Nstase, copist, sec.

XVIII, II, 268
Negrutzi, Dinu, II, 438
Negruzzi, Costache, 323; II,

476
Nekrasov, I., II, 225
Neov xvQog %o.qitov, II, 30
Nemania, Ratko, 12
Nemania, tefan, 12, 13, 14,

46, 48
Neonil, arhimandrit, II, 154,

157, 165
Neoq ' EXhnvofxvrifiojv •••, II,

32
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Nepos, Gornelius, II, 402
Nestle, Eberhard, 35, 172
Neue Jahrbucher fur das Klas-

sische Altertum, revist, II,

343
Nicetas, Honiates (Chonia-

tes), 177
Nicetas, episcop de Reme-

siana, 219
Nichita, II, 157
Nicolache, sin Mihalache, II,

36, 174
Nicolai, R., II, 31, 350,

441
Nicolaie, copist, sec. XVIII;

II, 366
Nicolaescu, St., 282
Nicolaevici Serba, Victor, II,

441
Nicolaiasa, G., 34; II, 70,

214, 224, 366
Niculae, logoft, sin Ursache,

copist, sec. XVIII, II, 214,
423, 424

Nifon, patriarh de Constan-
tinopol, II, 14

Nikitin, D., II, 367
Ninus si Semiramida, II,

334
Nisard, Charles, II, 135,

136, 137, 138, 265, 293,
401, 425

Nobletz, II, 293
Nodier, Charles M., II, 393
Noldeke, Theodor, 290; II,

322
Noul Testament, 11, 26, 27,

29, 31, 33, 36, 63, 64, 106,
141, 156, 178, 327; II,

81
Novakovic, Stoian, 77, 92,

104, 124, 213, 221, 234,
239, 243, 275, 276, 289,

300, 310; II, 71, 108
Noyes, James O., II, 196
Nucius sau Nuntias, Andro-

nic, II, 332
Nunta din Cana Galileei, II,

257, 280, 281, 282
Nyrop, Kr., II, 5

O

O, amar si grea durere, II,

259
Oarecare cunotine de la filo-

sofii vechi pentru firea i
obiceiurile nravurilor oare-

cârora jivini..., 242 (v.

Fiziologul)

Obert, Franz, II, 387, 388
Obsopoeus, Vicenzo, II, 335,

349
OnepK, revist, 269
O ce veste minunat în Vit-

fleem ni s-arat, II, 240
Octoik, 1764, II, 382
O diece prea învate, care

învei la scoal carte, II,

269
Odobescu, Alexandru, 235
Oefterding, Michael, II, 337,

350
Oesterley, H., II, 190, 368
Ogier le Danois, II, 186, 187
Oglinda omului celui din-

luntru, II, 292, 293
Oejied, revist, 213
Ojog Blnariul, Constantin,

copist, sec. XIX, II, 190
Olnescu, Constantin, II,

438
O mie si una de nopi, II,

187, '195, 305, 357, 359,
368, 369, 370, 376, 377,
378, 379, 380, 384, 387,
392, 393, 395, 423 (v.

Halima)
O mie si una de zile, II, 369,

377, 378, 379, 380, 392,
395

Omont, H., II, 378
Omul care cunoate limba

animalelor, II, 390
O pricin minunat di-nceput

din lumea toat, II, 238,
261, 262

Oraiile de afar ce urmeaz
la adunare de cstorie, II,

283
Oraii de nunt, II, 276, 277
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Organul luminrii, revist,

225, 230
Oriens Christianus, Neuer

Serie, revist, II, 181
Origene (Origenes Adaman-

tius), 238; II, 83
Originea celor doi tîlhari, 157

(v. Legenda despre cei doi

tilhari)

Ortiz, Ramiro, 228, 235
Osella, Giacomo, II, 458
Osterspiele, II, 271
Otecinice, II, 165 (v. Pate-

rice)
Ovidiu (Publius Ovidius
Naso), 250; II, 400

Paisie Lambru, ieromonah,
264; II, 147

Paleea greceasc, 146

Paleea istoric, 148

Paleea interpretat (Tolko-
vaia Paleia), 149; II, 103

Pallade, astrologul, 235

Palestrina, Giovanni Pier-

luigi, II, 255

Pamfile, Tudor, 52, 54, 58,

72, 91, 114, 123, 124, 153,

154, 155, 195, 202, 260,

308; II, 73, 127, 128, 129,

209, 264, 306

UaMRmuuKU Jpemeu XIucbMen-

nocmu u HccKycmea, revist,

311
Panaitescu, Petre P., 155,

301; II, 149, 151, 159,

200, 377
Pann, Anton, 99, 304, 312,

318, 323; II, 232, 233,

234, 235, 238, 239, 243,

248, 250, 251, 252, 257,

258, 261, 262, 263, 267,

268, 269, 281, 282, 296,

299, 386, 389, 435, 437,

438, 439, 440, 441, 465
Panselinos, II, 42

Pantciatantra, 12 ; II, 188
Pantea, Simeon, II, 361, 362
Paolo d'Ancona, 306
Papacostea, Victor, 51

Papademitriu, S. D., II, 297
Papadopulos-Kerameus, A.,

II, 15, 72, 297
Papahagi, Tache, II, 243,

248, 282
Papahagi, Valeriu, II, 32
Papiu, Ilarian, II, 338
Parabolele lui Budaghosha,

252
Paracelsus (Bombastus von
Hohenheim, Theophras-
tus), II, 132

Paraclisul Maicii Domnului,
225; II, 151

Paradosis Pilati, II, 102,

112, 113
ITaggr-n/ia 3', revist, II, 31

IJavaQrjvaia, revist, II, 441
Parigi, Pietro, II, 458, 469
Paris el Vienne, II, 23, 428,

440, 442 (v. i Erotocritul)

Paris, Gaston, 214, 252, 311

;

II, 371, 413, 424
Pascalie, II, 248
Pascu, Giorge, 273, 296; II,

275
Paterice, 15; II, 165 (v.

Otecinice)

Patima sfintului Teodor, II,

186
Patimile i minunile sfintu-

lui Gheorghe. . . , II, 201
(v. Legenda sfintului Gheor-

ghe)

Paul de Alep, II, 231
Paul Eremitul, 131
Pauleti, Nicolae, II, 334
Paulidi, Alexandru H., II,

236
Pauly-Wissova, II, 170, 333
Pavel, scriitor domnesc, sec.

XVIII, II, 292
Pavlovic, Ghristachi, II, 360
Pavolini, P. E., II, 427,441
Pcal, Victor, II, 282, 391
Pcate mari, uitate, 165
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Psculescu, N., II, 40, 282
Ptrcanu, D. D., 310, 312;

II, 181
Ptrutiu (Ptrut), Picu Pro-

copie, II, 271, 272
Ptrutiu, tefan, II, 270,

271, 272
Ptracu, logoft ot Tîrgo-

vite, copist, sec. XVIII,
310

Pe despoutissoun bitwen pe
bodi and pe soule, II, 264
(v. Mustrarea sufletului i
a trupului)

Peeters, Paul, 35, 168; II, 89,

93, 179, 181
Penticostarele, II, 144
Pentru amestecarea de singe
i ucigtoare de fiu pe care
Prea Curata a izbvit-o
din prihnire, II, 144, 145
(v. Minunile Maicii Dom-
nului)

Pentru blestemul celor dou-
sprezece neamuri jidoveti,

II, 117
Pentru ceea ce i-a scos ochii

ca s-i pzeasc curia
i fecioria, II, 144 (v.

Minunile Maicii Domnu-
lui)

Pentru cela ce s-a ucis de
iudei i s-a înviat de Maica
lui Dumnezeu, II, 144 (v.

Minunile Maicii Domnu-
lui)

Pentru hotârirea lui Pilat asu-
pra Mîntuitorului Hristos
ce s-au gsit într-aceti ani
i cele ce erau scrise, II,

Î10, 111 (v. Sentina lui

Pilat)

Pentru Ierusalim i pentru
Ieremiia proroc, i pentru
Varuh i Avemeleh, II, 68

Pentru iudeul care s-a izb-
vit din legturi i a crezut

în Domnul, II, 145 (v.

Minunile Maicii Domnu-
lui)

Pentru împrteasa Franei,
ale creia mîine le-a vin-

decat stpîna cea a tot

puternic, II, 144 (v. Mi-
nunile Maicii Domnului)

Pentru Melhisedic istorie i
lîlcuire foarte minunat i
frumoas, 147, 148

Pentru mincinoi, prooroci i
cei fr Dumnezeu eretici,

219
Pentru monahul ce se îmbia,

II, 144 (v. Minunile Maicii
Domnului)

Pentru patriarhul Avraam,
115 (v. Moartea luiAvraam)

Pentru sfiritul lumii si pen-
tru a doua venire a Dom-
nului nostru îs. Hs., 123,
124 (v. Apocalipsul lui

loan)
Pentru Teofil cel ce s-a lep-

dat de Hristos in scris, II,

145
Peratoras , II, 131
Perdrizet, Paul, 189, 197
Pereira, Francisco Esteves
Mria, 213

Peretz, Wladimir, N., 234
Pergolesi, Giovanni, Battista,

II, 255
Perno, Hubert, 104; II, 32,

427, 442
PerseuiAndromeda, 181
Pesach-Haggadah, II, 266
Pesenti, G., II, 203, 215,
216

Peacov, Gheorghe, II, 19,

20

Petcu oanulu, copist, 222
Petis de la Croix, II, 377,

378, 380, 381, 394

Petit, Louis, II, 32

Petrache, logoft, copist, sec.

XIX, II, 129, 269

Petrache, logoft, II, 440

Petrache Iscescu, copist,

sec. XIX, 233

Petrarca, Francesco, II, 413
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Petrescu, Ioan D., II, 262
Petronic, arhimandritul Tis-

manei, 301, 310, 311
Petronius, II, 358
Petrov, V. N., II, 225
Petrovici, Emil, II, 201
Petrovici, Ioan din Gavojdia,

copist, sec. XIX, 324
Petru Cercel, II, 27
Petru de Alexandria, 243
Petru, sin Ioan Cojocariu,

copist, sec. XVIII, 104
Petru chiopul, 254; II, 27,

28, 35
Pfister, Friederich, 291
Phedru, II, 358
Philo, II, 61

Piaza cea rea, 229
Picot, JEmil, 231; II, 424
Pidalionul, 191, 192
Pierre de Provence ei la

belle Maguelonne, II, 6, 7,

23, 27, 412 (v. Imberie si

Margarona)
Pierre le Mangeur, II, 58
Piersiceanu, Matache, II,

438
Piersiceanu, Matei, copist,

sec. XIX, II, 446
Pilde filozofeti, II, 291
Pildele lui Esop, cîte sunt,

ca de folos cine va vre s
ceteasc, va pute mults se

foloseasc, II, 330 (v. Eso-
pia)

Pildele lui Isopii cu toate

jiganiile, II, 330 (v. Eso-
pia)

Pillat, Ion, II, 92
Pindar, II, 325
Pinelli, Antonio, II, 27, 174
Pipelcua, 309
Pitos, Ion, II, 64
Pitra, cardinalul, II, 223
Piuariu-Molnar, Ioan, 283
Pîrvan, Vîlciov, copist, sec.

XIX, II, 50
Platon, 250; II, 23, 313
Plvian, G., II, 446
Pliniu cel Btrîn, II, 43

Pliniu ce Tînr, 266, 269,
271

Plotin, II, 23
Plutarh, II, 313, 324, 325
Poenar, Luca, copist, sec.

XVIII, 233
Poenaru, Ioan, II, 438
Poenaru, Petrache, II, 429
Pogorîrea Maicii Domnului

la iad, 103 (v. Cltoria
Maicii Domnului la iad)

Pogribania. preoilor, 328
Polibiu, 269
Policarp, episcop, 176
Politis, N. G., 103, 104; II,

165, 195, 198, 202, 427,

428, 430, 441
Polivka, Jiîi Georg, 90, 92,

93, 104, 109, 115, 116,

172, 213, 244, 261; II,

108, 365, 391, 396, 467
Polyzois-Lampanitziotis, II,

395
Pomeanic, II, 147
Pop-Reteganul, Ion, 72, 77,

211, 230; II, 466
Pop, tefan, II, 263
Popa Chirit din Graiova, II,

96, 102
Popa, Ionit, copist, sec.

XVIII, II, 280
Popa, Simion, copist, II,

440
Popa, Victor Ion, II, 246,

248
Popa-Lisseanu, G., II, 245
Popescu, N. D., 309
Popescu, Nicolae M., II,

21
Popescu-Ciocnel, 307, 309
Popescu- Spineni, Marin, II,

20
Popovici, Constantin, copist,

sec. XVIII, II, 361, 366
Popovici, Gheorghe, II, 235
Popovici, Iosif, II, 438
Popovici, Marco Romanescul,

copist, sec. XVIII, 136
Popovici, Marcu, erei Alexie,

copist, sec. XVIII, 233
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Popovici, Mihai Athanasie,
II, 248, 267

Popovici, Petre, 213
Popovici-Cucuian Gheorghiia,

copist, 324
Popoviciu, Alessandru, II,

201
Popov, A., 124, 171, 172
Popovic, Pavle, 5, 63, 300
PopruSenko, M. G., 49
Porfirie, mitropolitul Niceei,

115
Porfiriev, I. R., 77, 149; II,

105, 225
Posilovic\ 262
Potanin, G., II, 225
Poveste cum s-au adunat lem-

nele sfinte în Ierusalim,
18 (v. Legenda despre lem-
nul crucii)

Poveste de minunile prea
cuviosului printelui nostru
Vasilie cel Nou de la

arigrad, II, 215
Povestea despre Sibilia si

împratul David, 17
Povestea lui Afroditian, per-

sul, II, 82, 103
Povestea lui Ahikar, 319, 325
Povestea lui Archirie înteleptu,

323, 324 (v. Archirie i
Anadan)

Povestea lui Hristos, II, 128
Povestea lui Iosif si Asineta,

II, 77
Povestea lui Satanailu cumu

s-au trufitu împotriva zidi-

toriului Dumnezeu, cu gîn-

dul i cu/nu au czut din
ceriu de s-au fcuta din
înger luminat, de s-a fcut
dracu, II, 49 {v. Legenda
cderii îngerilor)

Povestea lui sveti Sisoe, 196
(v. Legenda sfîntului Sisi-

nie)
Povestea Maicii Domnului,

II, 128
Povestea numerelor, II, 265,

269

Povestea sfîntului Sison, 196
(v. Legenda sfîntului Sisi-

nie)
Prada in raiu, II, 73
Pradel, Fr., 187; II, 286
Praetorius, 137
Pravila de la Govora, 204
Pravila lui Vasile Lupu, 329
Prea minunatele i îmfrico-
atele videnii, II, 214

npitJio3u 3a KHuoKueeHocm e3UK
ucmopuy u (fio/iKJiop, revist,
50, 262; II, 198

Procla si via de vie, II, 82,
113

Produs, II, 103
Procopie din Cesarea, II, 34
Procopovici, Alexe, 49
Profeii (bogomilice), 43
Prohaska, Dragutin, 19, 50,

63, 64, 65, 262
Prorocii Ieremia i drima-

rea Ierusalimului, II, 65
Prosopografia lui Hristos, II,

119, 120
Prosopografiile Domnului i

ale Preacuratei Fecioare,
II, 82, 118

Prosteanu, Radu, copist, sec.
XIX, II, 283

Protoevanghelia lui lacob, fra-
tele Domnului, 11, 35; II,

6, 52, 82, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 103, 119

Psalmi, II, 147, 255, 256,
331

Psaltire - MII, II, 382
Psaltire - 1780, II, 382
Psaltirea coresian, 205
Psaltirea Scheian, 20
Psaltirea slavon (a lui Co-

resi) - 1576, 22
Psaltirea Voroneean, 20
Psellos, Mihail, 191 ; II, 34
Pseudo-apocalipsul lui Ioan,

118, 119, 120, 121, 122,
124, 331 (v. Apocalipsul
apostolului Ioan)

Pseudo- Callisthenes, 270, 290
Pseudo-Ionathan, II, 77



Pseudo-Matei, 35
Psichari, Jean, 253; II, 297
Puech, Aime, 36
Puici, L., II, 427
Pulle, F., II, 465
Puncio, popa, copist, sec.

XVIII, II, 50
Pucariu, Ilarion, 261
Pucariu, Sextil, 24
Puntoni, V., 243
Pypin (Pîpin) Alexandr Ni-

colaevici, 60, 77, 92, 104,
137, 172, 234, 269, 324

Queneville, N., II, 336
Quicherat, Jules, II, 132

R

Racine, Jean, II, 336
Racine, Louis, II, 336
Racki, Franjo, 49, 50
Racovi, Constantin, II, 331
Radu, fiul lui Brincoveanu,

II, 17

Radu cel Mare, II, 14
Radu, Mihnea, 254; II, 16,

28

Radu, zugravu, II, 278
Radu, Iacob, 136
Rafail, egumen, copist, sec.

XVIII, II, 381, 382, 383
Hafail, Copilul, copist, sec.

XVIII, II, 157
Rafail, ieromonah, II, 154
Rainerus Sacchoni din Pia-

cenza, 119
Râkoczi, Gheorghe I, 225
Ralet, Ion, II, 392
Râmyana, 307; II, 391
Raparius, II, 467
Ramuri, revist, 308
Raynaud, II, 387
Pa3bicKauuH, revist, 116
Rdulescu-Codin C, 59, 201,

312; II, 391

Rzboiul Troadei, II, 303,
366 (v. Legenda drîmârii
Trolei)

Reali de Francia, II, 187
Rebreanu, Liviu, II, 384,

392, 395
Recherches de Science reli-

gieuse, revist, II, 134
Reinach, Theodore, 319, 325

;

II, 333
Reitzenstein, Richard, 184,

187, 189, 190, 196
Remi, Philippe, seigneur de
Beaumanoir, II, 146

Renan, Ernest, 28
Rendel, Harris, J., 311, 319,

325; II, 322
Resetar, Milan, 115, 256,

257, 261, 324
Revista Arhivelor, II, 377
Revista filologic, 241, 312;

II, 20, 439
Revista general a înv-

mintului, II, 256
Revista istoric, 51, 274, 289;

II, 20, 32, 256, 438
Revista istoric român, 164,

174
Revista Moldovei, II, 332
Revista pentru istorie, arheo-

logie si filologie, 25, 66,

76, 77', 155, 171, 195, 212,
214, 282, 289, 312; II,

182, 189, 190, 229, 267
Revista pentru tiin i Re-
form Social, II, 268

Revista român, 235
Revista Transilvaniei, 164
Revista Societii Tinerimea
Român, II, 269

Revista Teologic, II, 174
Revue archeologique, 155
Revue biblique, 325
Revue d*Art oriental, 291
Revue de litterature comparee,

II, 428, 429, 442
Revue de Philologie, II, 323
Revue Philologique de litte-

rature et d^histoire ancienne,

II, 332
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Revue des Bibliotheques, II,

31
Revue des etudes juives, 78,

325; II, 181, 455
Revue des etudes slaves, II,

456, 471
Revue des questions histori-

que, 311
Revue semitique, 325
Ribezzo, F., II, 333
Rimicis sau Rimuccio d'Arez-

zo, II, 332
Ristenko, A. V., II, 202
Robinson, Armitage, J., 92;

II, 113
Rîmniceanu, Grigore, copist,

sec. XVIII, 310
Rîmniceanu, Naum, II, 299
Rohde, Ervin, II, 350
Rojdanicul, 220, 221, 225,

230, 232, 233; II, 135
România, revist, 214, 291;

II, 5, 72, 412, 413, 424
Romanos, II, 23, 88
Romanov, losif, II, 331.

438
Romanski, St., II, 198
Romanul lui Alexandru cel

Mare, 15, 229, 250, 266,
270, 271, 283, 288, 291,
326; II, 27 (v. i Alexan-
dria)

Romanul lui Archirie, 320,
323 (v. Archirie i Anadan)

Romanul lui Iliodor, II, 477
{v. Aethiopica)

Romanul lui Varlaam, 296,
301, 306, 309 (v. Varlaam
i loasaf)

Romanul Troiei, 269; II, 6,

303, 308, 399, 401, 405
Roques, Mrio, II, 424
Rosen, Georg, II, 198
Rosetti, Alexandru, 24, 194;

II, 51, 73, 94, 114, 116,
155, 252, 269

Rossini, Gioacchino, II, 255
Rosler, Margarete, 213, 214
Rotschild, James de, II, 378
Rouet, Journel de, 36

Roussel, Louis, II, 274
Riickert, Friedrich, 306; II,

394
Rugciunea sftntului Sisinie,

192
Rujdenia, 21; II, 135
Rus, Ioan din Cherchi,

copist, sec. XIX, II, 268
Rusescul, Minai, II, 438
Russo, Demostene, 50, 62,

183, 242, 247; II, 10, 14,
19, 20, 32, 35, 36, 71, 206,
216, 245, 297, 298, 299,
412, 439

Russu, Visarion, 254; U,
438

Sabio, Gioanni Antonio da,
257, 262; II, 27

Sabio, Nicolini, da, II, 27,
332

Sabio, Pietro da, II, 27
Sachau, Eduard, 325, 326
Sacchetti, Franco, 156
Sadoveanu, Mihail, 260, 310,

312; II, 181, 326, 331,
392

Safarik Pavel, Josef, 221,
234; II, 360

Saidmann, M., II, 331
Saint-Cloud, Pierre de, 272
Saint-Laurent, Richard de,

II, 137
Sallustius, Crispus, II, 402
Salviati, Leonardo, 302
Salani, A., II, 394
Samarian, Pompei, II, 285
Sancta Uliva, II, 146
Sandu Popa ot Vîsnesti,

copist, sec. XIX, 195
Sanskow, II, 465
Sapho, 190
Saros, Nicolae, II, 27
Sasu, Iancu, II, 27
Sathas, C. N., 186, 187, 196;

II, 18
Sauve, 165
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Sava, sin Iatonetcov ot Te-
tiuvo, II, 129

Sayce, A. H., II, 131

Sâmntorul, revist, 312
Smnile de parte trupului

ominesc ce s vor clti, 233

(v. Trepetnicul)

Sndulache Lpuneanu, co-

pist, sec. XIX, II, 441
S nu crezi niciodat lucru

peste fire, 309
Srchinu, Constantin, 258;

II 290 291
Sbierea, L G., 39,49; II, 36,

466
Scaligeri della Fratta, Cam-

millo, II, 449
Schall, Karl, II, 383, 394
Schammai, 28
Schick, Iosif, II, 350
Schissel, Otmar, II, 31, 350
Schmidt, 50; II, 369
Schmidt, Cristoph, II, 189
Schmidt, Th. I., II, 24
Schmidt, W., II, 350
Schneeweis, Edmund, II,

247
Schdnbach, Anton, 252
Schott (fraii) , Arthur i

Albert, 163; II, 394
Schubert Franz, II, 255
Schuller, Johann Cari, II,

247
Schullerus, Adolf, II, 364,

371, 387, 388, 391

Schiirer, Emil, 36, 70, 77,

105, 116, 155, 190
Schwartz, E., II, 350
Scriban, arhimandrit, II,

293
Scortan, Pascal, copist, sec.

XIX, II, 156
Scriptorum graecorum Bi-

bliotheca, revist, 290
Scrisoare de învtur prea

cuvioilor i de Dumnezu
purttorilor prini c-au

vieuit la pustie, II, 479
Scrisoarea ctre Evrei (a sf.

Pavel), 143

Scrisoarea lui Pilat ctre
Cezarul Rom.ei, 171; II,

102, 111
Scrisoarea lui Pilat ctre

Irod, II, 113
Scrisoarea lui Irod ctre Pilat,

II, 113
Seligmann, S., II, 134
XEioiokoyiov, 234
Semnele venirii lui Antehrist,

II, 213
Seneca, 129, 250
Sengelmann, H., II, 368
Sentina lui Pilat, II, 108
Sercambi, II, 386
Serghiescu, Marin, II, 438
Serruys, D., II, 24, 31

Sevastos Elena, II, 54, 282,

283, 388
Sevastos, Kimenitul, II, 17

Sevcenko, S., II, 225
Sezomenus (Sozomenes), 83;

II, 335
Sfînta Scriptur, II, 62, 107
Shakespeare, William, 308

;

II, 337
Siebenbilrgisches Archiv, re-

vist, II, 391
Sihleanu, H., II, 446
Simeon Metafrastul, II, 144,

181, 193
Simion Dasclul, II, 182

Simion, popa din Selcea,

copist, sec. XVIII, 136,

185
Simionescu, Eufrosina, 4, 22,

25, 92, 153, 154, 155,

212; II, 201
Simonescu, Dan, 153, 154,

155, 306, 310, 312; II, 3,

120, 173, 265, 269, 280
Simrock, K., II, 425
Sinaxare, II, 144, 164 (v.

Vieile sfinilor)

Sindibd- Nâmeh, II, 358,

367
Sindipa, II, 7, 23, 308, 353,

358, 359, 360, 361, 365,

366, 372
Sinodicul arului Boril, 49
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Sirah, Isus, 250
Sismologhion, II, 25
Sitzungsberichte der phil. hist.

Klasse der K. K. Akad.
der Wissenschaften, revist,
172, 252; II, 369

Sixt IV, papa, 49
Slav s-aib nesfîrit Dum-

nezeirea- ntreit, II, 257
Smend, Rudolf, 326; II,

322, 333
Smith Lewis, Agnes, 325
Smithers, Leonard C, II,

392
Societatea de mîine, revist,

290
Sociologia româneasc, revist,

II, 230, 248, 273, 364
Socotitorul de vise, 219
Socrate, II, 335
Soderhjelm, Werner, II, 413,

424
Sofocle, II, 17
Sofronie, ieromonah, copist,

sec. XIX, 310
Sokolov, M., II, 225
Solacoglu, Dimitrie, II, 438
Solom.on si Asmedai, II, 455
Solon, II, 313
Sorel, Gh., II, 339
Sotiriadis, G., II, 441
Spasovi6, 60
Speculum historiale, 149
Speranski, M. N., 63, 235,

261; II, 102, 225
Sperantia, Theodor D., 285;

II, 333
Speyer, II, 186
Spin fr de moarte, 163
CnoAteuuK, revist, 77
Springer, Anton, 244
Spunere de Liturghie cum
s stea oamenii cu fric
în biseric la sfîrsitul Li-
turghiei, II, 221 '(v. Des-
coperirea sfintei Liturghii)

Spunere pentru Isop filo-

sof, II, 330
Sreznjevski, J., 104, 124,
213
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Stabat Mater dolorosa, II,

254, 255
Stahl, Henry H., II, 230,

248, 273
Staico, grmticul, 331; II,

66
Staicu, logoftul, sinu Vasile
Ieromonah, 322, 324; II,

326, 331
Stamate, Iacov, episcop, II,

153
Stamate, Toma, II, 153
Stan, Ipodidasclu, copist,

sec. XIX, 104, 114, 115;
II, 71

Stan, logoftul, copist, sec.

XVIII, II, 71, 214
Stan, logofeelul, copist, sec.

XVIII, II, 154, 158
Stan popa din Holbav, copist,

sec. XIX, 312; II, 71
Stanev, 19
Stanciu, stolnicul, II, 438
Stanciu, V., II, 248, 281
Stanislavov, Filip, 47
Stanislavov, Nicolae, 47
Starine, revist, 16, 49, 92,

104, 124, 171, 172, 213,
239, 243, 269, 289; II,

71, 102, 108, 198
Stavros din Nicomedia, 245
Stefanit si Ihnilat, 12; II,

23, 29'

Statin, II, 400
Stavrinos, Mihai, II, 27
Stncescu, Dumitru, II, 119,

121, 466
Stncescu, Nae, II, 445
Stnescu, Dumitru, II, 147,

152, 153, 157
Steleanu, Gostache, II, 438
Steo de sus rsare, II, 269
Stephanovits, Ioseph, II, 225
Stoian de la Antim, copist,

sec. XVII, 104, 124,
196

Stoianu, Hagi Parascheva,
copist, sec. XIX, II, 71

Stoienescu, G., 309
Stoianovi6, 172

a.'i-m-iYi- -
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Stoleriu, Ieronim, copist, sec.

XIX, II, 332
Stoop, Em. de, 51

Sîoria de Campriano contan-

dino, II, 466, 467 {v.

Bertoldo)

Strabo, 269, 319
Straparola, II, 386, 466
Strauss, II, 73

Strtil, dasclul din Vîlco-

testi, copist, sec. XVIII,
II, 225

Strelbitki , Mihail P olicarp

,

231/233, 283; II, 284
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